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Affald
Der har været gentagende problemer med henstilling af affald i gården, såsom køleskabe, madrasser,
vaskemaskiner og lignende – dette er ikke ok. Det er ikke viceværtens opgave at bortskaffe disse,
men beboerens eget. Det er dog meget let at få affaldet afhentet, da Aalborg forsyning tilbyder 4 årlige
afhentninger per lejlighed – se vedlagte skema.
Varmvandsmåler
Det blev nævnt på generalforsamlingen i 2015, at der var et EU direktiv på vej med krav om
opsættelse af varmvandsmåler i alle lejligheder, så varmvandsforbruget kunne afregnes individuelt
per lejlighed. Direktivet er nu blevet aktuelt, og vi har samme med DEAS regnet på kravene ift.
Investering. Der var en tilbagebetalingstid på 14,4 år, hvorfor det har været muligt for ejerforeningen
at få dispensation – det er derfor ikke et krav pt. at opsætte varmvandsmåler i de enkelte lejligheder,
men vi vil, fra bestyrelsens side, gerne opfordre til at hvis man alligevel går i gang med at renovere
badeværelse eller køkken, at få påsat pasrør og lavet adgang til vandrørene så det i fremtiden vil være
muligt at påsætte målere hvis dette skulle blive et krav.
Byhaver
Vi vil til foråret opsætte 10 ”byhaver” i haven, som interesserede beboer kan leje for en sæson for kr.
50,00 – en lejlighed per have. Der vil blive trukket lod blandt interesserede, og retningslinjer vil blive
delt rundt til alle lejligheder sammen med skema, hvor man kan tilmelde sig til lodtrækningen.
Alternativt kan man melde sin interesse per mail til bestyrelsen: bestyrelsen@oesterport.dk
Ledige kælderrum
Der er pt. 12 ledige kælderrum i ejerforeningen, der kan lejes af beboer ved at kontakte viceværten på
tlf. 24 45 34 63 eller vicevaert@oesterport.dk
De ledige kælderrum er i følgende opgange
•
•
•
•
•
•
•

Islandsgade 1 – 2 ledige kælderrum
Islandsgade 5 – 1 ledig kælderrum
Islandsgade 11 – 2 ledige kælderrum
Østerbro – 1 ledig kælderrum
Finlandsgade 8 – 3 ledige kælderrum
Finlandsgade 6 – 2 ledige kælderrum
Sjællandsgade 96 – 1 ledig kælderrum
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