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Nyhedsbrev - 16 

Som I alle har bemærket, er stilladset ved at være væk og giver os mulighed for at se hvor flot 

bygningen er blevet. 

 

Der har været lidt udfordringer med murværket da det desværre har fået en masse vand. Det 

har derfor været nødvendigt med en ekstra gang afvask. 

 

Elevatorerne er også ved at blive monteret. Der vil på hverdage blive arbejde til kl. 20.00 – 

arbejdet bliver ikke af støjende karakter. 

 

Maleren er også kommet godt i gang, og de nye gulve er ved at være lagt. I næste uge lægges 

klinker og inden ugen er omme begynder montering af inventar.  

 

Jeg har tidligere oplyst at altanerne skulle sættes op sidst i oktober, dette er udskudt og jeg har 

på nuværende tidspunkt ikke fået en ny dato. Det har dog ikke nogen betydning for 

færdiggørelsen af blokken, da  komme præfabrikeret, og lige er til at montere. 

 

Der har den 21.11.2018 været et brud på vandet – det blev vi desværre ikke informeret om fra 

de rigtige kanaler. Flere beboere ringede hertil og vi beklager, at vi ikke kunne give en bedre 

forklaring end at undskylde. 

 

Silkeborg Boligselskab har indgået en aftale med Blue Idea, der fremover gør, at vi nemt og 

hurtigt kan sende jer sms-besked, hvis der opstår problemer i din bolig eller din afdeling. Mange 

er allerede tilmeldt, da deres mobil nr. er offentlig tilgængeligt. Ønsker du at tilmelde dig 

ordningen kan det ske via vores hjemmeside, men du er også velkommen til at ringe til os. 

 

Onsdag den 28. november 2018 bliver årets sidste rundstykkemøde, så husk at tilmelde dig 

senest dagen før. 

 

Det er også ved at være tid for afholdelse af rejsegilde. Det afholdes torsdag den 10. januar 

2019 kl. 14.30-16.30 – indbydelse er vedlagt. 

 

Dette bliver også sidste nyhedsbrev for i år, så jeg vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et 

godt nytår. 

 

De beboere der skal flytte til de nye boliger og dem der skal fraflytte Ørnsøvej 14-16, vil 

modtage en skrivelse før jul, med oplysning om flyttedato og tid. 

 

 

Med venlig hilsen 

Silkeborg Boligselskab    

 



 
 

Marianne Engelbrekt 

 
 

Et kig indenfor 

     


