
Grønagerparkens Beboerrepræsentation
Ranunkelvej 147 – 239

Sabro, 
August 2017

Fælles vinduespudsningsordning

Beboerrepræsentationen har en aftale vedr. fælles vinduespudsning i Grønagerparken, der som regel
sker i starten af den første uge i de lige måneder (august, oktober… osv.). Ordningen gælder 
udelukkende udendørs vinduespudsning, og beløbet trækkes via huslejen, jvf. følgende priser: 

Østergaard Vinduespolering
v/Torben M. Grønbech og Jimmy Østergaard

A:   4 værelses 1-plans   kr. 106,25
B:   3 værelses stueetage   kr. 106,25
C:   3 værelses 1.sal   kr. 106,25
D:   4 værelses 2-plans   kr. 125,00

Alle priser er inkl. moms.
Beløbet trækkes MÅNEDLIGT over huslejen

og vil derfor være halvdelen af 
ovennævnte beløb 

Firmaet tilbyder endvidere: Oprensning af tagrender; algebehandling af fliser m.m.; rengøring af 
solceller; insektsprøjtning; voksbehandling af vinduesrammer, facadeskilte, flagstænger mm. Skulle
man ønske at gøre brug af noget af dette eller at få aftørret karme og/eller pudset vinduer 
indvendigt, aftaler OG afregner man selv direkte med firmaet, tlf. 3056 2271 eller på mail 
oestergaard@firma.tele.dk  

Da vi trækker pengene over huslejen, skal alle lejere, der ønsker at være med i ordningen, tilmelde 
sig per mail til heidi@gronagerparken.dk med info om navn, lejlighedsnummer og -type (A/B/C/D 
jf. skemaet), eller ved at udfylde nedenstående slip, som afleveres i postkassen ved lejlighed #157-2
– SENEST en uge før næste vinduespudsning, da vi ellers ikke kan garantere, at man når at komme 
med. 

Da vinduespudseren har svært ved at komme til de steder, hvor der står havemøbler etc. foran 
vinduerne, gør han opmærksom på, at det er beboernes eget ansvar at rykke disse, hvis han 
skal kunne komme til samtlige af jeres vinduer. Dette gælder for både stue-og 1.-sals-lejligheder.

Venlig hilsen
BEOERREPRÆSENTATIONEN

Jeg ønsker at være med i vinduespudsningsordningen

Navn: ______________________________ Lejlighed nr.: _______  Lejlighed type.: _______
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