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NYE SKRALDEØER TIL
ETAGEHUSENE
LÆS OGSÅ:
•

TJEK DIT EGET
VARMEFORBRUG

•

OMKRING ANTENNEANLÆGGET

•

RONDELLEN

•

HUSK AFDELINGSMØDERNE TIL
SEPTEMBER

•

KORT NYT

Arbejdstilsynet har krævet, at
de nuværende affaldsskakte i
etagehusene skal lukkes.
Det betyder at der nu i stedet
etableres 25 skraldeøer, som
placeres på en sådan måde, at
alle blokke har en skraldeø i
nærheden.
KUN TIL HUSHOLDNINGSAFFALD
Etableringsarbejdet påbegyndes i august 2015 og når skraldeøerne er klar til brug,

vil de eksisterende affaldsskakte ikke længere kunne bruges.
Skraldeøerne er på samme
måde som affaldsskaktene udelukkende beregnet til husholdningsaffald.
Således skal stort affald, glas,
batterier og pap fortsat afleveres andetsteds.

Skitse over skraldeø

TJEK DIT EGET
VARMEFORBRUG
Samtlige afdelinger, på nær Rækkehusene, har nu modtaget et
velkomstbrev med brugeradgang
til istaonline, så man som beboer
hurtigt og let kan følge med i eget
forbrug.

lige overraskelser når varmeopgørelsen kommer.

Vi opfordrer alle til at gøre brug af
systemet, så man undgår ubehage-

Rækkehusene vil som sidste afdeling snarest få mulighed for at
gøre brug af systemet.

Hvis du ikke har modtaget velkomstbrevet kan du rette henvendelse til ISTA på tlf. 77 32 32 32.

OMKRING
ANTENNEANLÆGGET
Arbejdet med omlægning af tv-antennenettet er nu afsluttet og alle
i AKB Lyngby kan frit vælge hvilken
tv-pakke der ønskes.
Ejendomskontoret oplever hyppigt,
at beboere retter henvendelse med
tv-relaterede spørgsmål og vi minder om, at alle spørgsmål omhandlende antenneanlægget og valg af
tv-pakker skal stilles til Yousee, som
kan kontaktes på tlf. 70 70 40 40.
Vi håber, at alle er glade for den
nye tv-løsning.

RONDELLEN
Flere har sikkert bemærket, at det
gravearbejde der blev påbegyndt
for et par måneder siden på det
sted der kaldes rondellen, som er
beliggende ved Bauneporten og
Carlshøjvej, i en periode har stået
stille.
SLAGGER I JORDEN
Planen har været, at rondellens
legeredskaber i stedet for at stå
spredt skal placeres samlet og med
større afstand til den nærliggende
bebyggelse.

Under gravearbejdet har man dog
fundet slagger i jorden og arbejdet har derfor været midlertidigt
indstillet, mens slaggernes forureningsgrad er blevet undersøgt.
ARBEJDET GENOPTAGES
Heldigvis har det vist sig, at slaggerne er uskadelige og arbejdet
kan derfor genoptages snarest.
Jorden vil blive jævnet og der vil
blive sået græs, så området igen
bliver et hyggeligt sted at være.

HUSK AFDELINGSMØDERNE TIL SEPTEMBER
DATO FOR AFHOLDELSE AF MØDER:
HUSK AFDELINGSMØDERNE I
SEPTEMBER MÅNED, SOM ALLE AF- • Midtbyen den 10. september 2015
HOLDES I BEBOERHUSET KL. 19.00.
• Etagehusene den 14. september 2015
EN INDKALDELSE UDSENDES NÅR VI
NÆRMER OS.
• Rækkehusene den 15. september 2015
• Højhuset den 17. september 2015

KORT NYT
•

Husk at det ikke er tilladt at grille på altanerne.

•

Flere har været generet af larm fra boremaskine og
hammer tidligt om morgenen i Højhuset. Vi minder om,
at afdelingens husorden skal overholdes og at larm
såvel tidligt som sent ikke er tilladt.

Rigtig god sommer!

