
6. januar 2015 

Nyhedsbrev A/B Bergthora 

Tørrestativer	  
Bestyrelsen har indgået en aftale med gomahangouts om tørrestativer til montering i væggen foran 
vinduerne mod gården. Der er med dette nyhedsbrev vedlagt et produktblad for tørrestativerne. 

Som det fremgår af produktbladet har vi fået en rabat på stativerne, hvis de bestilles inden 1. marts 
2015 (vi har et link til http://gomahangouts.com fra vores hjemmeside). 

Foreningen tillader kun anvendelse af gomahangouts fastmonterede tørrestativer og kun monteret af 
gomahangouts. 

Bestillinger inden udgangen af januar kan foregå via vedlagte seddel, der afleveres på varmemester-
kontoret, efterfølgende bestillinger foretages direkte hos gomahangouts@gmail.com. Bestillinger der 
foretages via varmemesterkontoret opkræves via boligafgiften. 

Vær opmærksom på at gomahangouts skal have adgang til jeres lejlighed for at montere tørrestativer-
ne. Samt at tørrestativerne kun kan monteres på 1., 2., 3. og 4. sal. 

Tørrestativet kan ses på varmemesterkontoret, i kontortiden. 

Gårdrenovering	  
Planlægningen af gårdrenoveringen skrider fremad, vores rådgiver er ved at udarbejde udbudsmateria-
let, som vi forventer at modtage og kommentere medio januar.  

Herefter bliver det fremsendt til 4 udvalgte entreprenører, der så (forhåbentlig) vil afgive tilbud på pro-
jektet. 

Vi forventer at indgå kontrakt med den valgte entreprenør primo februar. Mens projektet forventes 
afleveret med udgangen af april. 

Når det endelige tegningsmateriale er færdigt og fremsendt til entreprenørerne, vil det blive hængt op i 
varmemesterkontorets vindue, samt lagt på vores hjemmeside. 

Lidt	  forskelligt	  
• Sten er udtrådt af bestyrelsen grundet salg af andel. Charlotte, der var suppleant, er indtrådt 

som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem 
• Af hensyn til holdbarheden af vores vinduer, skal I huske af anvende alle hasperne, når i luk-

ker vinduerne 
• Hvis I har åbnet et vindue i opgangene, så husk at lukke det igen samme dag 

 

Spørgsmål	  	  
Skulle I have nogle spørgsmål, er I velkomne til at skrive en e-mail til: 
bestyrelse@bergthora.dk, eller aflevere jeres spørgsmål på kontoret. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 



Bestilling	  af	  tørrestativer	  
 

 

Navn: ________________________________  Dato: _________________ 

 

Adresse: ________________________________ 

 

Telefon: ____________________ Email: ________________________________ 

 

Antal 2-fags tørrestativer:  _________ Antal 3-fags tørrestativer: __________ 

1.100 kr. stykket 1.200 kr. stykket 

 

 

__________________________________________ 

Underskrift 

 

Betalingen vil blive opkrævet via boligafgiften som en engangsudgift. 

 

Bestilling	  af	  tørrestativer	  
 

Navn: ________________________________  Dato: _________________ 

 

Adresse: ________________________________ 

 

Telefon: ____________________ Email: ________________________________ 

 

Antal 2-fags tørrestativer: _________ Antal 3-fags tørrestativer: __________ 

1.100 kr. stykket 1.200 kr. stykket 

 

 

 

__________________________________________ 

Underskrift 

 

Betalingen vil blive opkrævet via boligafgiften som en engangsudgift. 

 


