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• FASTELAVN
• ANTENNENETTET

AKB Lyngbys organisationsbestyrelse har den 23. januar
sendt et brev til LyngbyTaarbæks kommunalbestyrelse, hvor der gives
udtryk for stærk utilfredshed
med, at kommunen og
Letbaneselskabet ikke har
arbejdet på at finde en løsning
på linjeføringen.

Letbanens linjeføring betyder
at tankstationen bliver
nedlagt og Højhuset mister en
årlig lejeindtægt på
1,8 mio. kr.
Bestyrelsen har derfor tilsendt
kommunen en tegning, der
kommer med et forslag til en
alternativ linjeføring, som
både bevarer den gældende
svingkurve og tager højde for
Vejdirektoratets krav.

• Kommunens linjeføring for 		
Letbanen
• AKB Lyngbys forslag til
linjeføring

Nedenfor ses en tegning af
AKB Lyngbys forslag til en
alternativ linjeføring
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NY INFORMATIONSMEDARBEJDER
PÅ EJENDOMSKONTORET
Ejendomskontoret har fået en
ny informationsmedarbejder.
Sara Nicolaisen startede
1. december og afløser den tidligere informationsmedarbejder
Sara er 35 år og bor på Amager
med sin kæreste og datter.

NYT ONLINE BOOKINGSYSTEM TIL
BEBOERLOKALE OG KLUBVÆRELSER
Du kan nu booke både beboerSkal du booke både beboerlokale
lokale og klubværelser online.
og klubværelse kan dette ikke
Log ind på vores hjemmeside:
gøres som én booking. Du skal
www.akb-lyngby.dk og
derimod foretage 2 seperate
find bookingportalen på forsiden i bookinger på hjemmesiden.
højre side i den grå boks.
Hvis du har problemer med at
booke online, så kan du naturligvis
Du skal benytte dit lejemålsstadig henvende dig på
nummer og derefter kan beboer- Ejendomskontoret.
lokale og klubværelser bookes.
Til forskel fra tidligere skal hele
Booking af beboerlokale og
beløbet, herunder depositum og
klubværelser er kun tilladt for
rengøring betales med det
lejere af lejemålet og en booking
samme. Når en booking har
kan foretaget ét år frem i tiden.
fundet sted, så bliver der sendt
en kvittering til dig. Udlevering
af nøgler og tilbagebetaling af
Pris for leje af beboerlokale
depositum sker fortsat på
Lejebeløb inkl rengøring 1500 kr
Ejendomskontoret.
Leje efterfølgende døgn
Depositum

800 kr
500 kr

Pris for udlejningsværelse
Dagspris
2. dag
3. dag
Rengøring
Depositum

300 kr
240 kr
180 kr
250 kr
500 kr

NYT VASKERI I HØJHUSET
I Januar blev alle vaskemaskinerne i Højhuset skiftet
ud til bedre og mere energibesparende maskiner. Der er
blevet malet i hele vaskeriet
og der er oprettet et nyt
reserveringssystem.

NYE VASKEMASKINER I ETAGEHUSENE
Flere af Etagehusene har
ligeledes fået nye vaskemaskiner og tørretumblere.

Alle de gamle maskiner
forventes at blive
skiftet ud over de næste 3 år.

FASTELAVN
Så er det snart fastelavn
Beboerforeningen
Torsvang/Kornagervej holder
fastelavn søndag den
26. februar kl. 11
ved garagerne.
Det er nødvendigt med
tilmelding. Pris pr. barn 20 kr
(voksne gratis). Billetter købes
hos Inge Schou Pedersen

Fortun Midtbyen holder
fastelavn lørdag den 25. februar
kl. 10-12 på den lille legeplads.
Tilmelding senest 22. februar til
Lotte Jakobsen: 28 55 85 64
eller Helle Jensen: 21 74 43 21

KORT NYT
• Etagehusene er godt i gang med at få renoveret badeværelser og
køkkener. Der vil være en ny tilmeldingsrunde til sommer
• Nogle af de store træer, der skygger for udsigten til boligerne i
Etagehusenen er blevet udpeget, så de snarest kan blive fældet
• Højhuset er ved at få nye indgangspartier og dørtelefoner
• Højhusets nordgavl får ny markise som på sydgavlen
• Pilevolden ved Højhuset er blevet jævnet, så der kan blive sået
mere græs

Antennenettet
Den 2. marts 2017 foretager
YouSee den årlige omlægning af
TV kanalerne i antennenettet.
Efter omlægningen skal du
genindlæse kanalerne på dit TV
Ny startfrekvens
Når TV kanalerne skal genindlæses skal du anvende en ny
startfrekvens: 450 MHz eller
450000 kHz
Anvender du ikke den nye startfrekvens kan du risikere at dit TV
får sort skærm.

FM-radioen blev lukket i januar
For at forbedre internetforbindelsen har YouSee besluttet
at FM-kanalerne i TV stikkets
R-indgang på væggen er lukket
permanent. Du kan fortsat bruge
din stueantenne som du plejer.
Langt de fleste radioer har en indbygget antenne. Ønsker du en
stueantenne kan du uden
beregning bestille en på
www.yousee.dk/antenne

Netværks ID der skal bruges ved
genindlæsning er fortsat: 100
Har du valgfrie kanaler i din TV
pakke skal du indtaste: 111
Læs mere på:
www.yousee.dk/kanaler

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

