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Coronavirus. 

 

I takt med regeringens mange tiltag, har mange af vores faste håndværkere og andre med 

tilknytning til foreningen meldt tilbage, at man kun udfører strengt nødvendige arbejder. Vores rør 

udskiftnings projekt er derfor sat i bero, og der vil komme nye varsl inger når vi igen kan udføre 

arbejderne. Så for at passe på både dig og håndværkerne må vi indstille til at man lige overvejer en 

ekstra gang, om det problem man har kan vente, eller om det er uopsætteligt. F.eks. om en radiator 

der ikke varmer er nødvendig at få ordnet nu, eller om foråret er så tæt på at den måske ikke skal 

bruges før til efteråret alligevel og dermed kan vente til vi er nogenlunde sikre igen. Det vil jo være 

ærgerligt om alle vvs folk eller andre ligger derhjemme i karantæne og der så springer et vandrør, 

eller andet sikkerhedsmæssigt for ejendommen ikke kan udføres.  

Vores vurderingsfirma, hvis du går i salgstanker har meddelt at de tager situationen fra dag til dag, 

men de er heller ikke sikre på at de fortsætte, selv med de skærpede krav de allerede har fremlagt.  

Så med håb om forståelse for at minimere brug af håndværkere for både dig og håndværkerne, vil 

vi blot minde alle om at passe bedst muligt på sig selv, og så håber vi på snarlige bedre tider i denne 

verden. 

Ejendomskontoret kan stadig kontaktes i kontortiden man-tir og fredag fra 8 til 9 samt torsdag 

14.30-15.30 men kun telefonisk eller e-mail som besvares løbende. Tlf. 39 20 44 41 mail: 

ejendomskontor@ryparken.dk  

Bestyrelsen træffes på mail: bestyrelsen@ryparken.dk 

Ved akut behov i dagtimerne kan inspektøren kontaktes på tlf. 40 86 64 48 

Døgnvagt: uden for normal arbejdstid samt weekend og helligdage. 70 20 77 79 

 

Venlig hilsen 

Morten Hovgaard. 

Inspektør 

A/B Ryparken.  
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