Ny affaldssortering
I slutningen af december bliver molokkerne ombygget, så der er
plads til de alle de nye affaldsfraktioner.
Ombygningen tager 1 til 2 uger.
I ombygningsperioden bliver der opsat
containere til affaldet.
Alle husstande vil inden ordningen går i gang, modtage en grøn spand til madaffald, sammen med nogle
grønne poser til madaffaldet. I spanden vil der også
være en vejledning til, hvordan affaldet fremover skal
sorteres.

Glatførebekæmpelse
Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften.
På Askerøds hjemmeside (Askeroed.dk) kan du se, hvordan stierne er prioriteret. Altså hvilke stier der bliver ryddet først.
Husk at vi ikke kan komme ind imellem bilerne og for at
at passe på miljøet vil vi i år benytte en blanding af grus og salt,
når vi salter stierne.
Ved at begrænse salt mængden, passer vi ikke kun på grundvandet, men også fliser, planter, hundepoter, fodtøj.
Dog vil gruset svine
mere i indgangspartierne, dette håber vi, at
du har forståelse for.

For at undgå at restaffaldsmolokkerne bliver overfyldte efter juleaften, vil der også i spanden være en klar sæk, som du kan benytte til julepapiret, indpakningspap og julebånd. Sækkene skal ned til storskrald, eller kan
sættes ved molokkerne d. 28/12, så tager vi
dem med.

Facaderens

Rensning af tagrender

Som nogle af Jer nok har lagt mærke til ,så er vi i gang med at få
renset facaderne for alger. Resultatet bliver rigtigt godt og Askerød
kommer igen til at fremstå med sin flotte lyse grå beton.

I slutningen af november bliver tagrenderne renset, så skulle vi
være over det værste løvfald, og tagrenderne stå klar til en ny
sæson.

Før

Efter

Rensningen foregår primært nede fra med
en støvsuger, som har et meget langt rør.
Forenden af røret sidder et kamera, så
manden, der renser tagrenderne, kan tilsikre at tagrenderne bliver renset helt op.
Ejendomskontoret i Coronatiden
Vi har stadig ekstra lang telefontid, og dette fortsætter vi med
henover sommeren. Du kan ringe hver dag i tidsrummet:

Indboforsikring

fra kl. 07.30 til 09.30.
Der er IKKE åbent tirsdag eftermiddag.

Afdelingen har en bygningsforsikring og
dækker skade på de bygningsdele, som
var i lejemålet, da du overtog den.

Alle de effekter, du bringer med ind i lejemålet, skal du selv
dække, hvis der opstår brand, vandskade o.l. også selv om at du
ikke er skyld i skaden. Det er derfor meget vigtigt, at du har tegnet en indboforsikring.
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Husk også, at du kan ringe og bestille en tid for personlig fremmøde.

Rigtig godt efterår
Med venlig hilsen
Medarbejderne i Askerød

