NYHEDSBREV
NR. 2- AUGUST 2016
NYE INDGANGSPARTIER TIL
HØJHUSET OG ETAGEHUSENE

LÆS OGSÅ:
•
•

HUSK VORES
KLUBVÆRELSER
AFFALDSHÅNDTERING I MIDTBYEN - OM
BRUG AF SKAKT

•

STORVASK

•

HUSK ÅRETS
AFDELINGSMØDER

•

KORT NYT

I Etagehusene har man længe
ønsket dørtelefoner på dørene
ind til trappeopgangene for
på den måde blandt andet at
mindske risikoen for indbrud og
ulovligt ophold i opgangene.
Dette bliver nu en realitet og
beboerne kan inden udgangen
af året se frem til nye indgangspartier med dørtelefon og
også postanlæg, således at posten ikke behøver at få adgang
til opgangen.
ELEKTRONISK LÅSESYSTEM
I samme ombæring udstyres
alle etagehusenes beboere
med elektroniske nøglebrikker,
som skal bruges til at skaffe sig
adgang til opgang og kælder.
Brikkerne kan i modsætning til
en almindelig nøgle hurtigt og
let spærres i forbindelse med
en flytning eller hvis f.eks. en
nøglebrik mistes, så det ikke
længere er muligt at få adgang
til alle systemets døre. Samtidig kan man tids- og datobestemme en opgangsadgang,
hvilket er praktisk at benytte i
forbindelse med håndværkerbesøg, trappevask og lignende.

Opstalt

Rustfri sparkplade

Rustfri sparkplade

I Etagehusene etableres 3 typer
af indgangspartier. På tegningen
ses et eksempel på et af de kommende dørpartier med dørtelefon
og postanlæg.

LØFT AF INDGANGSPARTIER I
HØJHUSET
I højhuset kan man også i løbet
af 2016 se frem til nye og mere
indbydende indgangspartier,
som blandt andet med et nyt
og løftet halvtag, vil skabe en
mere åben og imødekommende
ankomst og få mere dagslys ind
i opgangen.
Ved siden af døren indbygges
dørtelefonanlægget, så døren
kan være aflåst og det nuværende inderste dørparti fjernes
for at lette ankomsten.
Fortsættes næste side...

Også i Højhuset vil elektroniske
nøglebrikker skulle anvendes
for at skaffe sig adgang til opgangen.
Eksterne rådgivere er tilknyttet begge projekter og berørte
beboere vil blive informeret
undervejs.

5
550

Nyt dørtryk

940

opstalt

Tegningen viser, hvordan de kommende indgangspartier i Højhuset
kommer til at se ud.
Indv. dørparti nedtages
Døråbner flyttes over på nyt alu.dørparti

SKAL DU HAVE OVERNATTENDE GÆSTER
3050

970
Nyt alu.parti

– SÅ HUSK VORES KLUBVÆRELSER
AKB Lyngby råder over 2 værelser
med trinettekøkken og bad som
beboere i afdelingen kan leje hvis
man enten skal have overnattende
gæster eller måske selv har brug
for et overnatningssted for en
kortere periode f.eks. i forbindelse
med en renovering af egen bopæl.
Værelserne er beregnet til 1-2 personer, men en barneseng og stol
kan bestilles.
Kontakt ejendomskontoret for
nærmere info og booking.

Pris for leje af værelserne:
Plan

Dagspris: 		
2. dag: 		
3. dag: 		
4. dag: 		
5. dag:
Mere end 5 dage:
Rengøring:
Depositum:

300 kr.
240 kr.
180 kr.
180 kr.
150 kr.
160 kr.
250 kr.
500 kr.

AFFALDSHÅNDTERING I MIDTBYEN
- OM BRUG AF SKAKT
Servicemedarbejderne oplever
gang på gang, at tømning af skakter fra Midtbyens opgange bliver et
stort, langstrakt og meget uhygiejnisk arbejde, fordi skakterne
flyder med løst affald fra ødelagte
affaldsposer og poser der ikke er
lukket ordentligt.

serne og husk også altid at poserne
skal lukkes på en forsvarlig møde,
således at affaldet ikke vælter ud
igen.

ØDELÆG IKKE POSERNE
Affald som pizzabakker og vinkartoner hører ikke til i affaldsskakterne. Dels ødelægger det
poserne, dels stopper det affaldskanalerne til stor gene for servicemedarbejderne.
Vær derfor opmærksom på, at
visse typer af affald ødelægger po-

STORVASK
Altanfacaderne i Etagehusene har
henover sommeren fået en yderst
tiltrængt afrensning og fremstår
nu igen med pæne, hvide fronter.
Selvom sommeren er årstid for
blomstrende altankasser er det
samtidig også den periode som
arter sig bedst til projekter af
den karakter og ejendomskontoret

takker beboerne for at indvillige
i at tømme deres fint indrettede
altaner for en stund.
Vi håber til gengæld, at alle nu
glæder sig over det flotte resultat.
I Højhuset står den også på storvask. Både gavle og front på den
store bygning skal renses og arbejdet er fortsat igang. Vi håber,
at resultatet bliver godt.

HUSK ÅRETS AFDELINGSMØDE I
DIN AFDELING
RÆKKEHUSENE: 1. september 2016 kl. 19.00 i beboerhuset
GEELS PLADS: 6. september 2016 kl. 14.00 på Geels Plads
MIDTBYEN: 8. september 2016 kl. 19.00 i beboerhuset
HØJHUSET: 13. september 2016 kl. 19.00 i beboerhuset
ETAGEHUSENE: 15. september 2016 kl. 19.00 i beboerhuset

KORT NYT
• AKB Lyngbys informationsmedarbejder påbegynder et nyt job den 1.
oktober 2016 og har således sidste arbejdsdag på ejendomskontoret i
udgangen af september måned.
• Den nyasfalterede vej i Etagehusene
får opstribet p-pladserne i løbet af
september måned 2016
• Husene på Kornagervej skal have terrassedør og nye vinduer i stueplan på
havesiden af bygningerne. Arbejdet er
startet op.
• Hvis du konstaterer rotter i din bopæl eller have så kontakt Kommunen
direkte og omkostningsfrit på webadressen: http://www.ltk.dk/rotter
Det er ikke længere nødvendigt at bestille en rottebekæmper via
ejendomskontoret.

