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Den kommende letbanes linjeføring betyder desværre, at
Statoil-tanken skal eksproprieres til fordel for en letbanestation. AKB Lyngbys afdeling
Højhuset udlejer grunden til
Statoil og en nedlæggelse betyder derfor at Højhuset mister
en årlig lejeindtægt på 1.8
mio. kr.
OPRÅB TIL POLITIKERNE
Organisationsbestyrelsesformand Erik Frikke har i samarbejde med ejendomskontoret
og formand for Højhusets
bestyrelse Preben Mosolff arbejdet intenst for at få ændret
den planlagte linjeføring, så
tanken og lejeindtægten dermed kan bevares.
Via en række debatindlæg og
artikler i Det Grønne Område,
et indslag i Lorry, høringssvar
til Kommunen, talrige henvendelser til og møder med Kommunalbestyrelsen og letbaneselskabet har AKB Lyngby skabt
fokus på de uheldige konsekvenser som en ekspropriering
vil få.
Statoil-tanken er med sine gennemsnitligt 1800 kundebesøg
pr. dag en af de mest kundebesøgte statoil-tankstationer

Erik Frikke foran Statoil som planlægges nedlagt (foto lånt af DGO)

i Danmark og har således stor
betydning for kommunen, hvor
antallet af tankstationer i
forvejen ligger under gennemsnittet for Region hovedstaden.
Samtidig vil det naturligt få
økonomiske konsekvenser for
Højhuset, som jo mister den
nævnte lejeindtægt fra tanken.
Lokalpolitikerne har erkendt at
en nedlæggelse af Statoil helst
skal undgås og giver udtryk for
at der også fra politisk side
arbejdes på en ændring.
Letbaneselskabet har dog gjort
opmærksom på, at Vejdirektoratets vurdering vægter tungest; idet højeste prioritet er
en gnidningsfri trafik og vejdiFortsættes næste side...

rektoratet mener desværre, at
en ekspropriering er nødvendig
for at få plads til både letbane
og biler.
VEDTAGELSE AF ANLÆGSLOVEN
UDSKUDT
Selvom der ikke er stor sandsynlighed for at linjeføringen
ændres, ligger intet endnu fast,
idet folketingets vedtagelse af
anlægsloven for letbanen langs
Ring 3 gennem byens forstæder
er udskudt. Så længe der er
håb, vil organisationsbestyrelsesformanden, højhusets besty-

relsesformand og ejendomskontoret arbejde for en ændring.

En ekspropriering af tanken vil få konsekvenser for Højhuset, som mister en
årlig lejeindtægt på 1.8 mio. kr.

FASTELAVN
Igen i år er festlige fastelavnsfester blevet afholdt i AKB Lyngby.
I Midtbyen arrangerede bestyrelsen tøndeslagning for store og små
på deres lille legeplads. Festen
blev denne gang ekstra flot, fordi
tømrer- og snedkerfirmaet Boas
byg havde doneret en fastelavstønde fyldt med frugt og slik og
også sørget for kroner til de stolte
vindere.
Rækkehusenes beboerforening
arrangerede som sædvanlig en
festlig fastelavn for både børn og
voksne i afdelingen med både tøndeslagning, varme pølser og kakao
samt fine godteposer til alle børn.
Og så var der selvfølgelig præmier
til kattekonge, kattedronning og
bedst udklædte.

NY HJEMMESIDE OG ET
FARVEL TIL INFOKANALEN
Kort før jul gik ejendomskontoret i
luften med en ny og mere brugervenlig hjemmeside, hvor man som
noget nyt også kan se små film om
blandt andet beboerdemokrati og
råderet.
Besøg os på www.akblyngby.dk.
Vi arbejder hele tiden på at forbedre kommunikationen og forsøger også at finde løsninger, der
letter beboernes hverdag. Vi ved,
at mange måske kan have svært
ved at nå på Ejendomskontoret i
åbningstiden og derfor bliver det
i fremtiden muligt at booke og
betale for leje af beboerlokale og
klubværelser via hjemmesiden.

Nærmere info udsendes, når bookingsystemet er klar til at blive
taget i brug.
INFOKANALEN LUKKET NED
Tiden er efterhånden løbet fra
vores infokanal og da vi efter den
seneste kanalomlægning fik henvendelser fra såvel beboere som
Yousee, fordi infokanalen forstyrrede signalet på øvrige tv-kanaler,
er den nu lukket ned. Vigtige
kontaktoplysninger og info om akut
opståede situationer eller kommende arrangementer kan i stedet
findes på vores hjemmeside.
Husk at du altid kan sende os en
mail på ek-lyngby@almenbo.dk

LIDT OM VASKELÅSE
Ejendomskontoret har konstateret, at alt for mange anvender
mere end en vaskelås til bookning
af vasketider, selvom kun en enkelt lås pr. bopæl er tilladt. Samtidig er det vigtigt, at man anvender den korrekte type lås.

Er man ikke i besiddelse af en
sådan, kan en vaskelås hentes på
ejendomskontoret.
Har man mere end en lås eller
bruger man den forkerte, vil den
blive fjernet.

BUTIKSHUSET AFVENTER
BYGGETILLADELSE
De tomme butikslokaler ved siden
af SuperBrugsen udlejes fortsat
til KFI, som planlægger at åbne
en KIWIbutik. At butikken endnu
ikke er åben skyldes blot, at man

afventer en
kommunal
byggetilladelse, idet
det er planen, at den kommende
butik skal udvides en smule.

KORT NYT
RYD OP EFTER DIN HUND
Ejendomskontoret modtager ofte klager fra beboere i Rækkehusene, som
finder det frustrerende, at hundeejere lader hundens efterladenskaber
blive liggende på fællesområderne. Vi opfordrer derfor til, at man altid
rydder op efter sin hund. Det er god stil at tænke på sin nabo.
HUSK DANKORTET
Vi oplever ofte, at beboere overraskes over, at det er muligt at betale med
dankort på ejendomskontoret. Derfor minder vi om, at man ikke behøver
medbringe kontanter, når der skal tankes vaskekort, bestilles beboerlokale
eller andet.
SKRALDEØERNE KUN TIL KØKKENAFFALD
Etagehusenes beboere har været gode til at tage de nye skraldeøer i brug.
Vi minder dog om, at containerne kun er til køkkenaffald. Ejendomskontoret har observeret, at der også udsmides aviser, pap og andet papiraffald i
containerne og gør opmærksom på, at dette ikke er tilladt. Forkert affaldshåndtering kan på sigt betyde bøder og ekstra afhentningsudgifter for
afdelingen.
NYE VINDUER TIL KORNAGERVEJ
En udskiftning af vinduespartierne i boligerne på Kornagervej forventes
opstartet i løbet af uge 33. Nærmere info følger.
ETAGEHUSENE: HAR DU PENGE TILOVERS PÅ DIT GAMLE VASKEKORT?
Vi minder om, at beboere i Etagehusene senest fredag den 29. april 2016
kan få tilbagebetalt eventuelle restbeløb på de gamle vaskekort. Herefter
vil pengene gå tabt. Pengene udbetales på ejendomskontoret.
AFFALDSORDNING I RÆKKEHUSENE UDSAT
Den varslede nye kommunale storskraldsordning i Rækkehusene er udskudt
på ubestemt tid.
Beboerne hører naturligvis nærmere når ordningen planlægges gennemført.
AKB LYNGBY – NU EN ANTENNEFORENING
Med det nye antenneanlæg er AKB Lyngby i YouSee blevet registreret som
en antenneforening. Det betyder, at man kan opnå rabatter ved tilkøb af
tv-pakker (dog ikke grundpakken som administreres af boligselskabet),
ekstrakanaler, bredbåndsforbindelser og mobilabonnementer. Som beboer
skal man selv henvende sig til YouSee og huske at oplyse, at man er medlem af en antenneforening.
YouSee har lanceret en webshop, hvor man kan finde oplysninger om indholdet af tjenester, skift af abonnementer og diverse foreningsrabatter.

