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Kære beboere i Islandshus.

Affaldsguide
I nærmeste fremtid vil bestyrelsen omdele en affaldsguide, hvor der beskrives, hvad der må komme i
hvilke containere. Så pas på den ikke ryger ud sammen med reklamerne 

Varme
Der er åbnet for varmen. Hvis du ikke har fået varme i radiatorerne, så prøv at lufte radiatoren ud og/eller
”massere” stiften i termostaten. Vi har lagt en video ud på hjemmesiden, hvor man kan se, hvordan det
gøres. Viden kan ses på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=ufSCmLavSUA

Vandskader/afløb
Nogle beboere har fået vandskader på deres badeværelsesloft fra overboen. Bestyrelsen vil på det
kraftigste henstille til beboerne om at rense deres afløb. Hvis afløbet tilstoppes løber vandet ud under
fliserne og siver ned til underboen.
Det har vist sig, at alle dem der har fået vandskader, har et ”gammelt” badeværelse. Dvs. der er ingen
membran mellem beton og fliser. Derfor vil bestyrelsen opfordre til at få renoveret badeværelset/
badeværelsesgulvet, så man kan få vådrumsmembran i gulvet, og slippe for vandskaderne fremover.
Det udelukker dog ikke at man skal rense sit afløb. Dette er en del af vedligeholdelsen af boligen.
Denne video viser hvordan det gøres: http://www.youtube.com/watch?v=Dl9dGlr5KT0

Container
Som et forsøg har den store container på parkeringspladsen mod legepladsen (Gunløgsgade) stået ulåst
i en tid. Det har været for at se om der måske blev mere ryddeligt omkring containerpladsen, når
beboerne selv havde mulighed for at smide deres ting i containeren. Det har hjulpet på rodet, så smid
endelig jeres affald i containeren. Men vi henstiller til beboerne om kun at benytte containeren i
dagtimerne, da larmen fra containerdøre der lukkes kan være ret generende om aftenen/natten.

Skakthåndtag
Nu er det muligt at købe et håndtag til lågerne til affaldsskakterne ved at henvende sig til bestyrelsen på
islandshus@gmail.com eller via hjemmesiden under Kontakt. Prisen er 75 kr.

Med Venlig Hilsen
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