NYHEDSBREV
AUGUST 2018
Husk afdelingsmøde i din
afdeling i september
MIDTBYEN

RÆKKEHUSENE

ETAGEHUSENE

HØJHUSET

Torsdag den 13. sep. kl. 19

Mandag den 17. sep. kl. 19

Torsdag den 20. sep. kl. 19

Torsdag den 27. sep. kl. 19

GEELS PLADS

LÆS OGSÅ
KØKKEN- OG
BADEVÆRELSESRENOVERING

Tirsdag den 18. sep. kl. 14
Vi er lige nu i gang med at sende indkaldelser ud til alle beboere.
På vores hjemmeside www.akb-lyngby.dk/kalender
kan du også se en oversigt over kommende møder.

YOUSEE
BREDBÅND
NY MEDARBEJDER
FJERNVARMELEDNING

AIRBNB UDLEJNING IKKE TILLADT
Udlejning via Airbnb
ligestilles med ulovligt
fremleje og er ikke tilladt i
nogen af AKB Lyngbys
boligafdelinger.

KØKKENRENOVERING ETAGEHUSENE
Der er stadig mulighed for køkkenrenovering over huslejen som
forbedringslejeforhøjelse. Betingelserne er som dem der blev besluttet
i 2016. Kontakt Ejendomskontoret i åbningstiden for yderligere
information og for at høre nærmere om dine muligheder.

BADEVÆRELSESRENOVERING I
ETAGEHUSENE - ETAPE 2

I løbet af de nærmeste måneder vil alle i Etagehusene, som ikke
allerede har lavet badeværelse, få et tilbud om tilmelding til
badeværelsesrenovering, etape 2.
Efter tilmelding vil alle tilmeldte modtage yderligere information om
det fortsatte forløb.

YOUSEE BREDBÅND UDEN KRAV OM
TV-PAKKE

Der er blevet sendt en skrivelse ud til alle beboere i juli måned, da det
nu er muligt at beholde sit bredbånd selvom du vælger at opsige
TV-grundpakken fra YouSee. AKB Lyngby har lavet en tillægskontrakt
med YouSee.
Hvis du ønsker at opsige TV-grundpakken fra YouSee skal du henvende
dig på Ejendomskontoret i åbningstiden og udfylde et skema med ønske
om opsigelse. Det underskrevne skema skal returneres til
Ejendomskontoret igen.
For priser på bredbånd - se YouSees hjemmeside:
yousee.dk/bredbaand/overblik.aspx
Bredbåndet vil blive afregnet direkte med YouSee. Medmindre du
oplyser andet til YouSee, så vil du beholde dit nuværende
bredbåndsprodukt.

NY MEDARBEJDER
Ejendomskontoret har fået en ny
varmemester, Henrik Ernst som
startede den 1. juni 2018.

FJERNVARMELEDNING
AKB Lyngby er lige nu i gang med at skifte en fjernvarmeledning
mellem Lyngbygårdsvej og Melagervej. Det betyder, at der kommer til
at være en del gravearhejde, maskiner med mere.
Arbejdet vil strække sig over de næste måneder. Beklager de gener det
må medføre, men arbejdet er nødvendigt.

NYE FLISER I RÆKKEHUSENE
AKB Lyngby er lige nu i gang med at udskifte Bellahøjfliserne i
Rækkehusene til SF sten.

GAVLISOLERING PÅ ETAGEHUSENE
Arbejdet med at få isoleret Etagehusenes gavle vil blive opstartet i
slutningen af september 2018. Der vil blive opstillet stilladser på
ca. 10 gavle ad gangen. Man forventer en samlet byggetid for alle
25 blokke på mellem 8-9 måneder. Vi vil snarest muligt udsende
nærmere information til Etagehusenes beboere.

VASKERIERNE ER KUN FOR BEBOERE
Vi understreger kraftigt, at AKB Lyngbys vaskerier kun er til brug for
beboere i AKB Lyngby - og således ikke for udefrakommende personer
eller gæster/familiemedlemmer, som ikke bor i AKB Lyngby.

SANDSKULPTURFESTIVAL I HUNDESTED
Beboerforeningen for
Rækkehusene tager søndag den
2. september kl. 8:45-17 til
sandskulpturfestival med frokost i
Hundested. Billetter kan købes hos
Hansen-Jensen, Torsvang 87.
OBS: kun for medlemmer af
beboerforeningen.
PS. kun for voksne

PETANQUEKLUB I HØJHUSET
Beboere fra Højhuset mødes
i løbet af sommeren og spiller
petanque på den ny bane.
Hvis du ønsker at være med så
kan du kontakte Per Mynderup på
e-mail: per@mynderup.dk eller
telefon: 30 25 73 24

EJENDOMSKONTORETS ÅBNINGSTIDER

Personlig henvendelse

Telefonisk henvendelse

Mandag til fredag kl. 08.30-09.30
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Mandag til fredag kl. 09.30-10.30
Torsdag tillige kl. 16.00-18-00

Lyngbygårdsvej 126 B
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 87 56 59
E-mail: ek-lyngby@almenbo.dk

Læs mere på vores hjemmeside:

www.akb-lyngby.dk

