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Til alle beboere.
Der er mange udfordringer i disse dage. Men det glæder ens hjerte at se og høre
om den hjælpsomhed som gror frem blandt jer.
Vores ene vaskeri er som bekendt, i følge af brand, lukket ned. Det er tømt og der
er en istandsættelse i gang. Maskiner skal renses og der skal også anskaffes nye,
herunder alle 3 tørretumblere. Disse skal så installeres. Vi bruger gas som energikilde hertil, og ifølge Saniva, som står for driften, er det svært at skaffe godkendte,
brugbare kvalitetstørretumblere der bruger gas som energikilde til hurtig levering.
El som energikilde kunne ifølge dem, derfor være en mulighed. Her kunne de levere hurtigt. Dette vil dog betyde en betydelig højere udgift til energi, her taler vi om
10.000 kr pr maskine om året, samt en forøgelse af vort CO 2 udslip.
Vi har ialt 6, 3 i hvert vaskeri. Det er dog ikke en mulighed vi vil forfølge.
Google HOFOR- Gastumblere for baggrundsviden vedr gas contra el.
Vi vil derfor nærmere undersøge markedet for at finde stabile, enkle og sikre maskiner der bruger gas som energikilde, hvilket allerede er gået i gang, og koordinere med forsikringsselskabet om indkøb. Vi må dog forvente at vaskeriet ikke kan
tages i brug den nærmeste tid, og vil derfor bruge tiden til at give det en ekstra finish, udover den istandsættelse som forsikringsselskabet står for.
Dette, kombineret med smittefaren osv. gør ikke vor fælles hverdag nemmere, så
herfra en opfordring til at alle os med egen vaskemaskine. Hvis muligt så tilbyd lidt
vaskemaskine tid til naboer i opgangen. Det vil jeg selv gøre.
Siden sidst er også kondirummet lukket af, og medlemmerne har fået nærmere
besked, og skal selvfølgelig ikke betale kontingent.
Vi forventer inden længe, forhåbentlig i starten af næste uge, at kunne fremsende
informationsmateriale om vort bygge projekt. Men alt er ikke som det plejer, ikke
bare vi er udfordret pga corona virussen, også for vore samarbejdspartnere, rådgiver, og administrator skal have en arbejdsdag og en hverdag til at hænge sammen.
Vi håber på forståelse herfor.
Hold afstand, vask hænder, følg myndighedernes opfordringer og pas på hinanden.
På bestyrelsens vegne de bedste hilsner.
Klaus

