NYHEDSBREV
AUGUST 2017

Husk afdelingsmøderne i din
afdeling i september
Højhuset

Rækkehusene

Etagehusene

Midtbyen

Tirsdag den 5. sep. kl. 19

LÆS OGSÅ
• OVERGANG TIL
FJERNVARME

Torsdag den 14. sep. kl. 19

Onsdag den 20. sep. kl. 19

Mandag den 25. sep. kl. 19

Der er blevet sendt en indkaldelse ud til alle beboere
På vores hjemmeside www.akb-lyngby.dk/kalender
kan du også se en oversigt over de kommende møder.

• STORSKRALD
• KORT NYT
• HJERTESTARTER
• BOOKING AF
SELSKABSLOKALET
• ANTENNENETTET

EJENDOMSKONTORET HAR FÅET
NYT UDSEENDE

I løbet af sommeren har
ejendomskontoret fået en
ny skranke og gulvtæppet er
taget af og er blevet erstattet
med linolium.

Overgang fra gas til fjernvarme
Mandag den 31. juli begyndte vi
arbejdet med konverteringen fra
gas til fjernvarme. Vi forventer at
være færdige igen senest
fredag den 25. august 2017. Der
vil i denne periode kunne
forekomme enkelte afbrydelser
i det varme vand og
efterfølgende temperatursvingninger.

Hvis du i denne periode
oplever ureglmæssigheder så er
vi allerede klar over det, og du
behøver ikke at kontakte
ejendomskontoret. Vi har
ventet længe på at få
fjernvarme og vi har valgt at
det skulle foregå i denne
periode så det generer jer
mindst muligt. Denne
information er tidligere omdelt
til alle lejemål.
Vi glæder os til at det hele er
overstået og driften igen er
stabil.

STORSKRALD
Containerne ude foran opgangene
er kun til småt brandbart.
Storskrald skal afleveres til
Genbrugspladsen på Firskovvej 9

Genbrugspladsen på Firskovvej
har åbent alle dage fra kl. 8-17
undtagen 24/12, 25/12, 31/12
og 1/1.

KORT NYT
• Højhuset har fået nye indgangspartier og dørtelefoner.
Etagehusene har ligeledes fået nye dørtelefoner
• Etagehusene er godt i gang med at få renoveret badeværelser og
køkkener
• Højhuset har fået nye registreringsvaskeri
• Der er blevet bestilt rensning af alle tagrender i Etagehusene
• Det har været en god sommer uden de store problemer
• Det våde sommervejr har dog fået ukrudtet til at vokse, og
ejendomsfunktionærne kæmper med at holde det nede.

HJERTESTARTER
Ejendomskontoret har fået en
hjertestarter. Du kan finde den
udenfor Ejendomskontoret på Lyngbygårdsvej 126B

Husk at du kan booke både
beboerlokale og klubværelse online
Du behøver ikke længere at gå ned
på ejendomskontoret når du skal
booke beboerlokalet eller
klubværelset. Du kan i stedet gøre
det hele hjemmefra via
vores hjemmeside.
Du skal gå ind på:
www.akb-lyngby.dk og trykke i
højre side under Book
Beboerlokale og Klubværelse
Husk at du skal bruge dit
lejemålsnummer.

Til forskel fra tidligere skal hele
beløbet, herunder depositum og
rengøring betales med det
samme. Når en booking har
fundet sted, så bliver der sendt
en kvittering til dig. Udlevering af
nøgler og tilbagebetaling af
depositum sker fortsat på
Ejendomskontoret.
Booking af beboerlokale og
klubværelser er kun tilladt for
lejere af lejemålet og en booking
kan foretaget ét år frem i tiden.

ANTENNENETTETS NYHEDSBREV
Som bruger af boligselskabets antennenet har beboerne mulighed for at få adgang
til YouSee’s nyhedsservice. Her
bliver der løbende udsendt nyhedsbreve med
orientering om praktiske
tjenester og funktioner, som
antennenettet kan tilbyde. Der
kan hentes gode råd omkring TV,
bredbånd, mobil og fastnettelefoni. Et eksmpel kunne være
næste måneds
Ekstra Kanal på TV. Også
funktioner om Puls Boksen
gives der gode råd om.
Få bl.a. besked om nye
fordele, du som bruger af
antennenettet kan tilegne dig
samt hvordan du får mest ud af
de produkter/tjenester du
allerede modtager fra YouSee

E-mail
Nyhedsbrevet informationer
kommer som en e-mail. Det kræver altså at du har en
internetforbindelse og en
e-mail adresse.

Tilmelding
Tilmeding til nyhedsbrevet sker
via hjemmesiden
www.yousee.dk
I bunden af skærmen, under
kolonen Genveje, skal du klikke
på: Tilmeld Nyhedsbrev
Klik på: ja, tilmeld mig.
Udfyld felterne med navn,
adresse osv.
Klik på: Tilmeld

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

