NYHEDSBREV
maj 2019
Afdelingsmøder i September
ETAGEHUSENE

HØJHUSET

MIDTBYEN

GEELS PLADS

Torsdag den 5. sep. kl. 19

Mandag den 9. sep. kl. 19

Torsdag den 19. sep. kl. 19

Tirsdag den 3. sep. kl. 14

RÆKKEHUSENE

Torsdag den 12. sep. kl. 19

LÆS OGSÅ
NYT BOOKINGSYSTEM TIL
BEBOERHUSET OG
KLUBVÆRELSER

HJERTESTARTER
I RÆKKEHUSENE

Der vil blive sendt en indkaldelse ud ca. 4 uger før mødet.
Du kan også holde dig opdateret på vores hjemmeside:
www.akb-lyngby.dk

RING TIL BELFOR VED AKUT SKADE

NY MEDARBEJDER
GAVLISOLERING
KORT NYT

AKB Lyngby har indgået en ny
vagtaftale med Belfor Dansk Ejendomsvagt omkring
akut hjælp.
Belfor sidder klar ved
vagttelefonen ved akutte
problemer såsom brand,
indbrud, oversvømmelse,
frostskade, vandskade,
strømsvigt, kloakskade mv.
Du skal derfor fremover altid
ringe til Belfor efter
Ejendomskontorets åbningstid:
kl. 8:30 - 9:30 (personlig henv.)
kl. 9:30 - 10:30 (telefonisk)
Torsdag derudover: 16:00 - 18:00

NYT BOOKINGSYSTEM TIL BEBOERHUSET OG KLUBVÆRELSERNE

AKB Lyngby har fået et nyt bookingsystem til beboerhuset og
klubværelserne.
Du finder bookingsystemet til beboerhuset her:
www.supersaas.dk/schedule/AKB_Lyngby/Beboerhuset
Du skal starte med at oprette en brugerprofil på siden.
Bemærk, at du kun kan betale med Dankort.
Du finder bookingsystemet til udlejningsværelserne her.
www.akb-lyngby.dk/for-beboere/beboerhusogudlejning/
udlejningsvaerelser/
Hvis I oplever problemer, kan I kontakte Ejendomskontoret på e-mail:
ek-lyngby@almenbo.dk eller kontakte os i vores åbningstid.
Når du lejer beboerhuset, skal du altid lægge 500 kr. i depositum.
Prisen for første dag er 1.500 kr. Denne pris inkluderer lejeudgiften på
800 kr. og den efterfølgende rengøring på 700 kr.
Prisen for leje det efterfølgende døgn er 800 kr.
Prisen for udlejningsværelserne:
De første 5 døgn: 250 kr. Mere end 5 dage: 150 kr.
Rengøring: 250 kr. Depositum: 500 kr.

HJERTESTARTER I RÆKKEHUSENE
Der er blevet opsat en ny
hjertestarter i Rækkehusene på
Kornagervej nær containerpladsen
ved siden af garagerne.
Ejendomskontoret har også en
hjertestarter. Du kan finde den
uden for Ejendomskontoret på
Lyngbygårdsvej 126B.
Derudover er der en hjertestarter
inden for i Højhuset for enden af
vaskeriet ved glasdøren i
parterregangen.

MEDARBEJDER NYT
AKB Lyngby har fået en ny
ejendomsfunktionær Kim Thomsen,
som startede 1. april 2019
Kim er uddannet VVS’er.

Informationsmedarbejder Sara Nicolaisen
går på barsel fredag den 24. maj. Derfor vil dette
nyhedsbrev også holde en pause. Der er ansat en
barselsvikar, som starter mandag den 20. maj.

GAVLISOLERING PÅ ETAGEHUSENE
Renoveringen af gavlene i Etagehusene er næsten færdiggjort og
isoleringen er allerede mærkbar. Byggesagen er gået uden problemer
og budgetterne er blevet overholdt.
Lige nu rettes der mindre fejl og mangler.
I april blev der derudover afholdt et informationsmøde for beboerne i
Etagehusene, som kunne stille spørgsmål og komme med forslag, som
kan bringes videre til afdelingsmødet i september.

TAG HENSYN TIL DE ANDRE BEBOERE
Med forårets og sommerens
komme, nyder mange beboere
deres altaner.
Husk at:
• Tage hensyn til dine
underboer, når du vander
blomster, så der ikke drypper
vand nedenunder.
• At det er forbudt at grille på
altanerne.
• Høj musik og anden støj må
ikke forekomme efter kl.
22.00 på alle ugens dage

KORT NYT
• Der er blevet sat en ny dør i vaskeriet i Højhuset
• Der er kommet et nyt reservationssystem i Midtbyens vaskeri
• Der er foretaget cykelrazzia i Højhuset og Etagehusene, og i juni vil der
finde cykelrazzia sted i Midtbyen.
• Der udskiftes lige nu vinduer i Midtbyen 132-række
• Vi er startet med at etablere udendørsbelysning i Rækkehusene
• Husk at beboere i Rækkehusene kan hente hækplanter på
Ejendomskontoret, så længe lager haves.

BEBOERFORENINGEN I RÆKKEHUSENE
Den 29. april afholdt
Beboerforeningen i Rækkehusene
generalforsamling, hvor der var
næsten 50 deltagere. Mødet blev
afholdt i god stemning og der blev
indvalgt et nyt bestyrelsesmedlem.
Efter mødet blev der serveret højt
belagt smørrebrød med diverse
drikkevarer. Til slut var der et kort,
hyggeligt bankospil.

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

