NYHEDSBREV

DECEMBER 2017
afdelingsbestyrelserne har fået
nye e-mail adresser
Højhuset

Midtbyen

Etagehusene

Rækkehusene

hoejhuset@almenbo.dk

etagehusene@almenbo.dk

•

LÆS OGSÅ

Al kontakt til afdelingsbestyrelserne skal
fremover ske til disse
e-mail adresser

REGLER FOR
PARABOLER

•

NYE
MEDARBEJDERE

•

KORT NYT

•

BEBOERFORENINGEN

raekkehusene@almenbo.dk
Rækkehusene kan dog
stadig træffes på:
efakblyngby@gmail.com

2 Hjertestartere

  •  DEN NYE
     MEDIELOV
•

midtbyen@almenbo.dk

Ejendomskontoret har en
hjertestarter, som hænger
udenfor på ydermuren.
Der er også blevet opsat en
hjertestarter inden i
Højhuset for enden af
vaskeriet ved glasdøren i
parterregangen.

Læs mere på https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv

KLAGEVEJLEDNING
AKB Lyngby har fået en ny klagevejledning, som du finder på
hjemmesiden, hvis du ønsker at indgive en klage
www.akb-lyngby.dk/for-beboere/klager/
Du kan også hente klagevejledningen på ejendomskontoret i
vores åbningstid: mandag - fredag: kl. 8:30 - 9:30
samt torsdag kl. 16 - 18.

Antenneanlæg
Emne: Den nye medielov
Loven
Hvilken betydning har den nye medielov om fællesantenneanlæg for
husstandene under boligselskabet AKB Lyngby?
Loven, som træder i kraft fra 1. januar 2018, siger bl.a. at
”Alle husstande skal frit kunne vælge den eller de TV-kanaler som de
selv ønsker at modtage frem for en bunden pakkeløsning. Dog skal
indgåede kontraktlige aftaler respekteres i kontraktens løbetid”.
Kommentarer: YouSee respekterer den nye lovgivning også selvom de
principielt kan fastholde husstande på grundpakken til gældende
kontrakts udløb i år 2020. Men da YouSee, som er samarbejdspartner
med boligforeningen, ikke vil stille sig på tværs af den nye lov, vil
YouSee respektere hvis en husstand ønsker at melde den nuværende
obligatoriske grundpakken fra.

ADMINISTRATION
Ønsker en husstand at opsige levering af grundpakken på TV
fra YouSee, skal det ske skriftligt. Opsigelsen sker efter særlig
gældende regler.
1. Husstanden skal udfylde et skema med ønske om
opsigelse, som kan afhentes på Ejendomskontoret i
åbningstiden. Det underskrevne skema returneres
derefter til Ejendomskontoret igen.
2. Almenbo, som administrerer aftalerne med YouSee,
afmelder herefter den pågældende husstand hos
YouSee kundeservice.
3. Når opsigelsesfristen er udløbet (løbende måned +
30 dage) vil Almenbo regulere huslejen for den
pågældende husstand uden antenneafgiften.
4. Det koster ikke noget at blive frameldt, men skal
husstanden tilsluttes igen senere, så skal man betale et
oprettelsesgebyr på 595 kr.
Reducering af antallet af husstande fra grundpakken har IKKE
betydning for de øvrige tilsluttede husstande i boligselskabet.
Bemærk! Ønsker en husstand at fravælge andre TV-produkter, som
afregnes med YouSee, sker det direkte til YouSee kundeservice.

TEKNIK
Vælger en husstand YouSee fra som leverandør af TV-signaler
(grundpakken), er der nogle praktiske forhold, som husstanden skal
tage stilling til for fremover at kunne modtage TV. Antennestikket i stuen
vil ikke længere kunne anvendes til at modtage TV-signaler.
En alternativ mulighed for at modtage TV-signaler er via en bredbåndsforbindelse. En bredbåndsforbindelse kan enten være oprettet hos YouSee eller hos en anden bredbåndsleverandør.
TV-signalerne kan herefter hentes via bredbåndsleverandørens forskellige tilbud og tjenester, som leveres via bredbåndet.
En mulighed kan også være parabolantenne. For opsætning af parabol
gælder dog særlige regler. Spørg altid Ejendomskontoret før du opsætter
en parabolantenne.

     Regler for paraboler
Ejendomskontoret gør opmærksom på,
at det ikke er tilladt at montere
paraboler på ydremurerne/facaderne,
da Etagehusene eksempelvis er erklæret
bevaringsværdige.

Nye Medarbejdere
Annette Klibo
Administrativ medarbejder
Ejendomskontoret

Kevin Matthes
Ejendomsfunktionær

Jan Ilkjær Vandewinkel
Ejendomfunktionær

Glædelig Jul og godt nytår
fra Ejendomskontoret

KORT NYT
•
•
•

Som besluttet på årets afdelingsmøder, så får Midtbyen betalingsfrit
vaskeri og Etagehusene betalingsfrie tørretumblere fra 1/1-2018.
Fra mandag den 11. december til den 15. december er der cykelrazzia i Højhuset. Alle beboere er allerede blevet informeret.
Højhuset har fået et nyt flot juletræ, som skal stå der permanent.

Legepladsudvalg
Afdelingsbestyrelsen i Rækkehusene har nedsat et legepladsudvalg,
som skal drøfte hvordan legepladsen i Løveparken skal renoveres.
Hvis du ønsker at være med i legepladsudvalget, så kontakt:
Anette Veith-Elgaard på e-mail: anetteveith@hotmail.com
eller læg en seddel i postkassen: Torsvang 108

BEBOERFORENINGEN I
TORSVANG/KORNAGERVEJ
Lørdag den 25. november afholdte
beboerforeningen i Rækkehusene deres
årlige julefest i den gamle firelængede
gård Lindegården i Bondebyen.
Der var over 100 børn, børnebørn,
forældre, bedsteforældre og endda
oldeforældre samlet til en hyggelig
eftermiddag. Der blev serveret gløgg og
æbleskiver og der blev synget og
danset om det store flotte juletræ.
Til sidst kom julemanden på besøg og
delte dejlige julegaver ud til alle børnene.

EJENDOMSKONTORETS ÅBNINGSTID
Personlig henvendelse

Telefonisk henvendelse

mandag til fredag kl. 8.30 - 9.30
samt torsdag kl. 16.00 - 18.00

mandag til fredag kl. 9.30 -10.30
samt torsdag 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

