Beboerne i centrum

Nyhedsbrev
december (2) 2018
Kære beboere
Så nærmer jul, julehygge, gaver, gløgg og ikke mindst fest og nytårsløjer sig med hastige skridt.
Samtidig rykker vinteren også nærmere, og dermed også risiko for glatte veje og sne på vores
græsplæner.
Vinterberedskab
Apropos vinter vil FMT A/S varetage opgaven med at sikre os mod glatte veje/stier og ikke
mindst rydde når og hvis der kommer sne. Som noget nyt, er det vores egne medarbejdere
som har ansvaret for at igangsætte vintervedligeholdelse. Dermed sikrer vi os, at der først
igangsættes når der er behov herfor. Vi evaluerer naturligvis løbende både kvalitet og
samarbejdet generelt, og sørger for at holde tæt kontakt til leverandøren. Dermed sikrer vi, at
eventuelle fejl og mangler bliver rettet hurtigst muligt.

Bygge- og driftskontor (se også bagsiden)
Som nævnt i nyhedsbrevet i november, etableres midlertidigt bygge- og driftskontor på
”byggekontoret” (ved siden af det nuværende driftskontor), således driften fortsat kan
besvare driftsrelaterede spørgsmål, indtil helhedsplanen er afsluttet. Der forventes en lukning
senest ultimo 2019. Det kombinerede bygge- og driftskontor sikrer en øget åbningstid for alle
mens helhedsplanen er i gang, da kontoret har åbent dagligt fra kl. 9-11, dog ikke fredag.
Nyt telefonsystem
For at forbedre adgangen til Glostrup Boligselskab og dermed servicen overfor jer beboere,
skifter vi telefonsystem den 18. december 2018. Det betyder, at der i ugerne herefter kan
opstå ventetid på vores telefoner – vi håber på jeres tålmodighed og forståelse herfor.
Status besparelser 2020-plan
Vi vil løbende orientere om status på besparelserne i 2020-planen. Vi forventer en besparelse
på i alt 5,6 mio. kr. i 2020:
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Materiel, indkøb, drift og vedl.
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IT, m.v.
Forsikring, revision, mægler m.v.
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Medarbejdernyt
Den 11. december starter Nichlas J. Isholdt som driftsleder.
Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Johnny Petersen
vicedirektør

Claus Krag
direktør

Beboerservice
Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup
43 96 28 86
Email: gb@gb.dk
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag: 10.00-13.00
-----------------------------------------------------------------------------------

Bygge- og driftskontor
Stubben 5
Personlig henvendelse mandag-torsdag kl. 9-11
-----------------------------------------------------------------------------------

Meld fejl og skader 24-7
www.gb.dk
-----------------------------------------------------------------------------------

Akutordning
Ved alvorlige driftsforstyrrelser uden for normal åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 14.00-10.00
Fredag-mandag kl. 12.00-10.00
70 26 79 63

