Nr. 5 2019

EJENDOM SKONTOR E T
Henvendelse til ejendomskontoret kan ske enten
personlig eller telefonisk:
Mandag kl. 9 - 10
Onsdag kl. 9 - 10
Fredag kl. 9 - 10
OBS: Nye åbningstider fra
2/1-2020.

Smørum Gårdhuse - Bestyrelsens nyhedsbrev

Tlf. 44 65 62 75
Udenfor kontortiden er der
telefonsvarer på, som bliver
aflyttet indenfor normal
arbejdstid.

Juletræstænding
Søndag den 1. december blev der afholdt
juletræstænding her i Smørum Gårdhuse.
Arrangementet startede med hygge i Fælleshuset,
hvor der var gløgg og æbleskiver.
Kl. 16 blev træet ved det gamle ejendomskontor
tændt. Det vil stå og lyse så fint her hver
eftermiddag og aften resten af december.

Henvendelse kan også ske
på mail: ek-smoerum@kabbolig.dk
Eller du kan benytte ”Mig
og Min Bolig” – app’en.

Nedenfor er nogle stemningsbilleder fra
eftermiddagen.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejleheden til at
ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår. Vi ser frem til flere skønne
oplevelser i jeres selskab i det nye år.

FÆLLESHUSET
Ønsker du at leje Fælleshuset er der åben for
udlejning den første mandag
hver måned mellem kl. 19
og 20 på det gamle
ejendomskontor i nr. 280.
Det koster 500 kr. i leje plus
300 kr. for rengøring.
Derudover betales 1000 kr. i
depositum. Således i alt
1800 kr., når aftale om leje
indgås.
Yderligere oplysninger kan
du finde på hjemmesiden.

KONTAKT
BESTYRELSEN
Du kan skrive direkte til
bestyrelsen på:
Bestyrelsen-SG@kabbolig.dk
Se også afdelingens
hjemmeside: www.egedalboligselskab.dk

Åbningstider på ejendomskontoret

Leje af Fælleshuset

Fra den 2/1-2020 er åbningstiderne på
ejendomskontoret ændret. De nye tider er:
Mandag – onsdag – fredag kl. 08.00 til 09.00
for telefonisk og personlig henvendelse.
Husk at du altid kan sende en mail til
ejendomskontoret: ek-smoerum@kabbolig.dk.
Derudover kan du også benytte ”Mig og Min
Bolig”-app’en.

Ønsker du at leje Fælleshuset er der åben for
udlejning den første mandag hver måned
mellem kl. 19 og 20 på det gamle ejendomskontor i nr. 280.

Hjemmeside
Vores hjemmeside ikke har været opdateret i
nogen tid grundet systemopdatering. Nu kan
vi opdatere igen og vi ligger løbende
referater og nyhedsbreve fra bestyrelsen på
siden, samt informere om arrangementer.

Har du ikke mulighed for at møde frem på
ovenstående tidspunkt, kan du også booke
Fælleshuset ved at ligge en besked til Pia i
postkassen ved nr. 202 eller skrive til hende
på Messenger (Pia Lafontaine).
Har du forslag til forbedring af Fælleshuset
eller ting, du synes mangler så skriv endelig til
bestyrelsen.

