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Efter skybrud lørdag den 2. juli 

Det voldsomme skybrud har givet vand i mange kældre. Vi skal bede alle der har et kælderrum om at tjekke 

det og hvis der er vand, sørge for at våde ting fjernes til tørring og at rummet luftes ud så det kan tørre.  

Vi skal også bede alle tjekke deres loftsrum. 

Vi skal bede jer der har haft vand i enten kælderrum eller loftsrum om at meddele det til varmemesteren 

på enten telefon: 22448468 eller mail: varmemesteren@sonderport.dk. 

Vi har bestilt 3 affugtere, som varmemesteren vil stille til rådighed, hvor han skønner det er nødvendigt. De 

forventes i bedste fald at komme på mandag, da de er i restordre. 

Vi skal også bede om, at dørene til køkkentrapperne holdes åbne de næste dage, så fugten kan komme ud. 

Ved regnvejr skal dørene naturligvis lukkes.  

Det er derfor også meget vigtigt, at porten holdes lukket dvs., at man ikke må blokere den i åben stand. 

Varmemesteren bestiller også en container, som vi kan smide alt vådt pap og diverse som vi skrotter ud i og 

så vi hurtigt får ryddet op. Containeren bliver stillet uden for porten. I bedes benytte den i stedet for 

storskraldsrummet. 

Nye nøgler 

Vi har haft enkelte anmodninger om, at der kan uddeles flere nøgler end 4 stk. pr. husstand. 

Baggrunden for, at valget blev op til 4 nøgler pr. husstand er, at forsikringen betaler 45.000,00 kr. til 

udskiftning af cylindre og et antal nye nøgler. Det koster ca. 48.000,00 kr. +moms at få udskiftet cylindre og 

400 nøgler. Bestyrelsen vurderede, at det var rimeligt at tilbyde alle husstande op til 4 nøgler, og dermed 

bidrage med ca. 15.000 kr. fra foreningens budget til, at det kunne ske. Nogle har mindre behov, og derfor 

har vi som standard uddelt 3 med opfordring til at levere evt. overskydende tilbage til varmemesteren. 

Vi er indstillet på at ændre maximum til 5 nøgler pr. husstand og håber, at der er generel indforståelse 

hermed. Det kan koste yderligere ca. 10.000,00 kr. afhængig af behovet for en ekstra nøgle.  

Med venlig hilsen/Bestyrelsen 
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