
Nyhedsbrev oktober 2017 
Bagtrapper er færdige-  
forarbejdet til fortrapperne er netop påbegyndt 
Bagtrapperne er nu langt om længe færdige. Projektet har taget lidt længere 
tid end beregnet, og er også blevet dyrere end beregnet. Dette skyldes bl.a., 
at vi valgte at få lagt linoleum hele vejen fra stueetage til og med 6. sal, 
hvilket ikke var en del af den oprindelige plan. 

Nu er arbejdet som sagt færdigt, og vi kan glæde os over at have fået et 
godt produkt, som forhåbentligt holder i mange år frem.


Ifølge vedligeholdesplanen går vi igang med en gennemrenovering af alle 
fortrapper ved indgangen til 2019. 

Vi er netop nu igang med forarbejdet hertil. Bl.a. er der lavet 
farvearkæologiske afdækninger, for på den baggrund at få inspiration til, 
hvilke farver opgangene og dørene skal have. Hvis man vil se, hvilke farver, 
der har været brugt førhen, kan dette ses i Leifsgade 9. 


Fjernaflæsning af vand og varme 
Der vil i den nærmeste fremtid (medio november) blive installeret 
fjernaflæsningsmålere i alle lejligheder. 


Det vil sige at aflæsningskvinden fremover ikke behøver at skulle have 
adgang til de enkelte lejligheder, men at hun kan sidde i sin bil på gade og 
derfra lave aflæsningerne. Det gør arbejdet nemmere og mere præcist. 

Det bliver naturligvis varslet i god tid, når de nye målere skal opsættes! Er 
man ikke hjemme kan der altid afleveres en nøgle på Varmemesterkontoret.




Biosortering 
Som de fleste nok har bemærket er der kommet skraldecontainer til bioaffald 
i skraldeskuret. Det er vigtigt at pointere, at det KUN er bioaffald, der må 
komme i disse skraldecontainere. Bioaffald er eksempelvis:


	 - Madaffald, råt og tilberedt

	 - Kaffegrums og kaffefiltre

	 - Teblade og tefiltre

	 - Brugt køkkenrulle

	 - Afskårne blomster


Der må som udgangspunkt ikke afleveres "løst affald" i beholderen, undtaget 
er dog f.eks. afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er 
snaskede. 

Det må ikke komme i beholderen til bioaffald


	 - Jord

	 - Dyrestrøelse (f.eks. kattegrus og halm fra kaniner)

	 - Madaffald i emballage

	 - Potteplanter


Almindelige plastikposer må ikke bruges til bioaffaldet. Brug i stedet de 
udlevererede poser, de er lavet af majsstivelse og kan nedbrydes. 


VIGTIGT! Sådan får du nye bio-poser 
Københavns Kommune arbejder i øjeblikket på en løsning, så der kan 
bestilles nye bio-poser via Kommunens hjemmeside, men indtil den løsning 
er oppe at køre (de skriver selv, at det sker med udgangen af oktober!) kan 
nye poser hentes kvit og frit på byens genbrugspladser. 
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