
Fra: Kirsten Valgreen <kirstenvalgreen@gmail.com>  
Sendt: 8. marts 2018 11:40 
Til: Ole og Birgitte Mogensen <vibiss@post.tele.dk>; Helge og Birthe Krøyer <kroyer@post10.tele.dk>; Ulrik 
Falk-Sørensen <ulrik.falks@gmail.com>; Vivi Meldgaard <vivimeld@gmail.com>; Ulla & Bjørn Runge 
<bur@private.dk> 
Emne: Fw: Kommunikation vedrørende byggesag 
 

Kære bestyrelse. 
  
Jeg har ringet til 3B for at tale med Morten Boye, for at høre om evt. svar på økonomien i tagsagen 
er sendt til Ulrik i hans sygefravær. 
Morten Boye var ikke til at træffe, men sekretæren Andreas Rodhe har meldt tilbage at sagen 
stadig er under behandling. 
Hvis I går ind på afdelingens regnskab kan I se at den fulde udgift også byggeskadefondens andel 
er konteret.  
  
Kan vi evt. holde et kort møde på onsdag den 14. efter kaffen for at tage stilling til om vi skal gøre 
mere nu. 
  
Hilsen 
Kirsten Valgreen  
  
From: Kirsten Valgreen  

Sent: Thursday, March 8, 2018 11:27 AM 
To: Andreas Winther Rohde  

Subject: Re: Kommunikation vedrørende byggesag 

  
Hej Andreas.  
Tak for din hurtige tilbagemelding. 
Kan du oplyse hvornår sagen forventes behandlet i Organisationsbestyrelsen. 
Jeg kan se at den fulde udgift på byggesagen er konteret på afdelingens regnskab. 
Jeg forventer det er en versuskonto da Byggeskadefondens andel også indgår. 
Med venlig hilsen 
Kirsten Valgreen 

Sendt fra min iPad 
 
Den 8. mar. 2018 kl. 10.58 skrev Andreas Winther Rohde <awro@3b.dk>: 

Hej Kirsten og tak for dit opkald 
  
Jeg har undersøgt sagen og der er ikke blevet sendt noget brev eller lignende til Ulrik endnu. 
  
Sagen er stadig under behandling og når der bliver meldt noget ud, bliver det sendt til dig eller den samlede 
afdelingsbestyrelse i Kløvermarken. 
  
  
Med venlig hilsen 

mailto:awro@3b.dk


  
Andreas Winther Rohde 
Konsulent 
  
Mobil 29 38 23 67 
Direkte 73 76 28 17  
 

boligforeningen 3B  
Havneholmen 21 
1561 København V  
Telefon 70 20 76 00 
3b@3b.dk / www.3b.dk  

Tænk på miljøet før du printer. 

Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette mailen uden at videresende eller 
kopiere indholdet.   

 

mailto:3b@3b.dk
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