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Vigtig information om varmeforsyning, affaldssortering og om fraflytning 
 
Da vi hvert år oplever, at varmen svigter i en hel del boliger i Store Hus, rundsender vi igen 
brochure på, hvordan du som beboer kan holde varmen i kulden.  
 
I brochuren (rød) er det bl.a. beskevet, hvordan du selv hurtig og nemt kan afhjælpe fejl i 
varmeforsyningen i din bolig. Ofte skyldes den manglende varmeforsyning nemlig 
manglende udluftning i dine radiatorer, og har du mulighed for det, vil vi gerne opfordre dig 
til at sørge for denne udluftning selv, hvilket i sidste ende vil betyde, at vi kan spare på 
afholdte udgifter i forbindelse med opstart af et varmeår.  
 
Til det brug har vi lagt en udluftningsnøgle i kuverten, og hvordan du bruger denne korrekt, 
fremgår af vedlagte brochure ”Hold varmen i kulden” under ”Hvorfor skal der udluftes” og 
”Hvordan lufter du ud?”. 
 
På det årlige beboermøde den 19. september 2012 blev det besluttet, at vi skulle 
udarbejde bedre materiale omkring sortering af affald, sådan at alle beboere blev 
informeret om, hvilket affald, der hører ind under hvilken kategori. Dette blev besluttet 
både af praktiske årsager, så der ikke blev uddelt affaldsbøder for forkert sorterede 
genstande/poser, og selvfølgelig også af miljørigtige årsager.  
 
Derfor har vi udarbejdet en brochure (grøn), der bedre beskriver, hvad rigtig og forkert 
sortering er. Det gælder både i containergården, i skaktrørene og i containerne på p-
pladsen. 
 
Til slut sender vi en brochure (blå), som vi har udarbejdet i forbindelse med fraflytning af 
Store Hus. Da der har været tvivl om, hvad en fraflytning fra Store Hus indebærer, og 
hvilke pligter og rettigheder, du har som fraflyttende beboer, vil vi gerne fra 
Ejendomskontorets side gøre vores til, at disse oplysninger viderebringes på bedste vis. 
 
Vi håber, at I vil give jer tid til at læse brochurerne, som også indeholder information om, 
hvordan du på længere sigt kan spare dig selv for tid og for økonomiske overraskelser. 
 
 
Venlig hilsen 
Ejendomskontoret 
 


