
Fra: Dennis Kongstad <dennis.kongstad@akelius.dk>
Dato: 3. maj 2018 kl. 19.51
Emne: Re: Endnu en problemstilling Duevej 8,6.
Til: Gitte Harding Transbøl 
Hej Gitte 

Det er heller ikke en holdbar situation at hanerne stopper hele tiden.
Jeg vil tage den med entreprenøren i morgen og se hvad plan vi kan komme op med, det andet 
fungerer ikke optimalt, det har du helt ret i, om det bliver gennemgang hver gang, eller hvad 
løsningen er, det ved jeg ikke endnu.
Jeg skal selvfølgelig beklage at dette problem gentager sig flere gange, det kan jeg godt se er meget 
irriterende.

Du hører fra mig i morgen.

Ha en god aften

Mvh

Dennis Kongstad

Sendt fra min iPhone

Den 3. maj 2018 kl. 19.04 skrev Gitte Harding Transbøl:

Hej Dennis. 
Når du vender tilbage i morgen på min mail fra i går, vil jeg lige bede dig medtage, at 
der efter lukning af vand igen i nat nu er vandhaner på begge badeværelser, der fungerer
SÅ sløvt, at håndvask svært kan lade sig gøre!!!
Forslag:
Nr. 8 er selvfølgelig stærkt udsat, da hele 4 lejligheder renoveres. Derfor mange 
vandlukninger. Det må vi leve med. Men - da vi jo nu VED, at det HVER gang 
resulterer i, at rust og slam ophobes i vandhanerne, tænker jeg, at det IKKE behøver 
være os, der ringer efter VVS og venter på de kommer, men at Akelius simpelthen 
sætter en VVS´er til at gennemgå vores haner pr. automatik. I kan få en nøgle, hvis vi 
ikke er hjemme. Det vil garanteret være billigere for Akelius - og langt mere acceptabelt
for os beboere, at vi faktisk har vand i hanerne, når vandet er åbnet igen. Tænker det 
kunne medtages til det møde, der skal foregå fredag mellem lejerforeningen og Akelius?
I øvrigt skønt at komme hjem fra arbejde og konstatere, at der var ryddet for affald i 
trappeopgang og i elevatoren. OG at elevatoren kører ;-)

Men lugten fra faldstammen er stadig ulidelig!

Bedste hilsner
Gitte og Poul
Duevej 8,6.
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