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Kære beboere i Islandshus

Status på nøglebrikker / Adgangskontrol (ADK)
Alle har endnu ikke hentet deres nøglebrikker. Send en mail til islandshus@gmail.com for at
lave en aftale om, hvornår du kan hente dem.
Det er stadig muligt at bruge gadedørsnøglen, men ”nøglehullet” bliver fjernet på et tidspunkt,
derfor er det vigtigt, at du får afhentet dine brikker.
Hvis du skal bruge mere end 2 brikker, SKAL du medbringe og fremvise alle dine
hoveddørsnøgler ellers vil der kun blive udleveret 2 brikker.
Det vigtigt at måden man scanner brikken mod læseren er korrekt. Brikken må ikke ramme
læseren fysisk, sørg for at holde den 1 cm fra læseren, hverken mere eller mindre og ca. midt
på læseren og IKKE hvor lyset er.
Vindueslister
Vi er ved at være igennem listen med dem, der ønskede at få skiftet deres vindueslister. Er der
nogen der har mod på selv at skifte, så sig til, så får du materiale + tang til at skifte.
Vindue i vaskekælderen
Vi er blevet gjort opmærksom på, at hvis vinduet i vaskekælderen står åbent, så er det muligt at
komme ind i kælderen den vej. Så: sørg for, at vinduet er lukket, når du forlader vaskekælderen.
Røg

Som I ved, er det ikke tilladt at ryge i opgangene. Alligevel er der enkelte opgange, som er en
del plaget af røglugt – og det er ikke cigaretrøg…. 😉 Vis hensyn til jeres naboer – gå en tur
mens I nyder jeres røg 😉
Der vil blive opstillet 2 askebægre/krukker ved hoveddørene i Bergthorasgade.
Arbejdsweek-end

Vi er i gang med at få ryddet fælleslokalet i kælderen. Bagefter skal det vaskes ned og males.
Er der nogen, som er frisk på at give en hånd med? Send en mail til islandshus@gmail.com så
kan vi lave en liste over, hvem kan hvornår, så vi ikke står på nakken af hinanden 😊
Kontortid
Der kontortid den sidste tirsdag i hver måned mellem kl. 18.30 og 19.00 på kontoret i
vaskekælderen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Islandshus

