
Boligselskabet Nordsjælland

Byggenyt Nr. 01- Køkkener i Nødebohave
Kære beboere i Nødebohave - Så skal vi i gang med de nye køkkener

Der opstilles køkkenmoduler i Beboerhuset i uge 35 og man har mulighed for se dem:

Onsddg den 29. ougust kl. 09.00 - 72.00

Torsdag den 30. øugust kl. 16.00 - 20.00

Søndag den 2. september kl. 74.00 - 77.00

På disse dage vil Svane Køkkenet være til stede, for at vise køkkenmodulerne frem og modtage dit
valg mellem 4 fronter, 4 bordplader og 4 greb. Hvis ikke du træffer et aktivt valg, vil du få

indbygget et standard hvidt køkkenet med metal bøjlegreb, grå laminat bordplade og stålvask.

Svane Køkkenet vilgerne ind i alle boliger og gerne i næste uge for at måle op. De hartidligere kun

har været inde i en bolig af hver køkkentype. Deres erfaring siger dem, at der kan være små

forskelle, som det er nemmere at kende til på forhånd, således at alt passer til den enkelte bolig.

Hvilket vil være tidsbesparende og dermed til fordel for alle. Så aftal venligst selv tidspunkt for
opmåling med Svane Køkkenet, når I foretager jeres valg i Beboerhuset.

Desuden giver vi mulighed for, at den enkelte beboer kan foretage tilkøb -som afregnes direkte

med Svane Køkkenet.

Hvis man ønsker at foretage valg, men ikke kan de oplyste dage, skal du kontakte Boligselskabet

Nordsjælland Driftskonsulent Dorthe Konrad på mail dmsk@bdk.dk/ tlf. nr.: 4826 90 00 mellem

08.30 -1,2.OO, dog ikke onsdag og senest den 31.08.18.

Selve udskiftningen af køkkener vil foregå fra uge 43 til uge 26. Der vil dog ikke blive udskiftet

køkkener ijulen (uge 51, 52 og 0L) eller i påsken (uge 16 2019).

Den detaljerede tidsplan vil blive oplyst i et senere byggenyt, når Svane Køkkenet har den klar.

Varslingen af tidspunktet for udskiftningen af dit køkken vil komme direkte fra Svane Køkkenet og

vil ske ca. 6 uger før samt præcise dato 2-5 dagefør udskiftning.

Skulle der være nogen, som ønsker at beholde deres nuværende hårde hvidevare, skal der rettes

henvendelse om dette til driftskonsulent Dorthe Konrad på mail dmsk@bdk,dk. Man skal dog være

opmærksom på, at der skal indsættes tilsvarende hårde hvidevare ved fraflytning, som der

installeres ved køkken udskiftn ingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Nødebohave og Boligselskabet Nordsjælland


