Udstyr fra genhusningsboliger
Vi har i en periode fra april 2019, haft rådighed over nogle boliger i Ørnens Kvarter, til genhusning af
beboere fra Galgebakken, i forbindelse med Skimmelsaneringer. Aftalen stoppede i januar 2020.
Da boligerne i Ørnens kvarter ikke var udstyret med hårde hvidevarer, blev der indkøbt forskelligt
udstyr, så de kunne bruges som genhusningsboliger. Dette udstyr sættes nu til salg blandt beboerne i Galgebakken. Det sælges til halv indkøbspris.
Det er lidt brugt, men i meget god stand. Nedenfor er produkterne beskrevet:

Plæneklippere
5 stk. el-plæneklippere (EL32E)
Manuel elektrisk plæneklipper. Klippebredde 32 Cm. Bagudkast med
opsamling. Kraftfuld motor 1000 W. Kabeltromle uden jord. 10 meter
kabel. 4 udtag.
Indkøbspris: 487 kr.
Pris: 245 kr.

Kølefryseseskabe
4 stk. Electrolux kølefryseskab – 140 cm (EJ2301AOW2)
Fritstående kølefryseskab fra Electrolux med fryser på toppen.
Nettovolumen 180/43 liter. 2 højre og 2 venstrehængslede (vendbar). Hvid. Energiklasse A+.
Mål HxBxD mm: 1404 x 545 x 604
Indkøbspris: 1.799 kr.
Pris: 899 kr.

Komfurer
3 stk. Gram komfur (CC56050V)
Hvidt komfur med glaskeramisk kogeplade og en multifunktionel
ovn (65 L) med Steam Clean. Energiklasse A.
Mål HxBxD mm: 900 x 600 x 605
Indkøbspris: 2.893 kr.
Pris: 1.445 kr.

Vaskemaskiner
4 stk. LG Vaskemaskine (FH4G7TDN1)
Hold tøjet rent og friskt med denne vaskemaskine fra LG. Takket
være LED-touch-display, 6 Motion motor og praktiske vaskeprogrammer er du sikret enkel betjening og optimal vask af al
slags tøj. Kapacitet: 8 kg, omdr/min: 1.400. energiklasse A+++.
Mål HxBxD mm: 850 x 600 x 550
Indkøbspris: 3.600 kr.
Pris: 1.799 kr.

2 stk. Gorenje Vaskemaskine (WDA966)
Gorenje vaskemaskinen WDA966 sikrer dig en nænsom behandling af dit tøj takket være den unikke WaveActive tromle. Kapacitet: 9 kg, omdr/min.: 1.600. Energiklasse A+++.
Mål HxBxD mm: 850 x 600 x 610
Indkøbspris: 4.399 kr.
Pris: 2.199 kr.

Hvis man er interesseret i et produkt, skal man sende en mail til Galgebakken@bo-vest.dk.
I emnefeltet skal man skrive: ”Udstyr”. I selve mailen skal skrives hvilket produkt, man er
interesseret i at købe, samt adresse og kontaktoplysninger. Man kan godt ønske flere produkter
i samme mail.
Alle mails bliver skrevet ud, og der bliver trukket lod om hvem, der kan købe de forskellige produkter. De heldige får direkte besked.
Sidste frist for at deltage i lodtrækningen er Søndag den 10. maj.
Produkter, der ikke bliver afsat til beboerne, vil herefter blive tilbudt medarbejderne i Galgebakken. Hvis der herefter er produkter tilbage, tilbydes de til medarbejdere i Bo-Vest.

