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Der var en overvældende interesse for YouSees åbent hus
arrangement i begyndelsen af
marts måned. 176 husstande
fordelt på 349 personer valgte
at møde op for at få en uddybende snak om det nye antenneanlægs muligheder.
Allerede fra start var der kø
foran beboerhuset, hvor arrangementet fandt sted, men
senere jævnede det sig mere
ud, så ventetiden ikke blev så
lang som den var til at begynde
med.

LIDT INFO OM VALG AF PAKKER
Grundpakken er antennenettets
basispakke som man automatisk vil modtage når ombygningen har fundet sted. Fra 1.
maj 2015 vil alle husstande via
huslejen blive opkrævet 140,21
kr. for grundpakken i stedet
for den nuværende fuldpakke.
I Rækkehusene og Midtbyen
modtager man allerede nu
grundpakken. De som ved en
fejl er blevet opkrævet for
fuldpakken i april måned, vil få
dette reguleret over huslejen.
Hvis man ønsker at ændre sin
grundpakke til en mellem – eller fuldpakke samt tilkøbe ekstrakanaler eller en bland selv
tv-pakke, skal man henvende
sig direkte til YouSee, enten via
deres hjemmeside: www.yousee.dk eller pr. tlf. 70704040.
Man kan også vælge at møde
op i den lokale TDC butik på
Klampenborgvej.

TØNDESLAGNING OG HØJT
HUMØR I BIDENDE KULDE
Traditionen tro blev der i februar
måned afholdt en række fine fastelavnsfester i vores afdelinger.
PRÆMIER OG VARM KAKAO
I Rækkehusene havde beboerforeningen arrangeret tøndeslagning
for både små og store børn og ikke
mindst de voksne. Omkring 100
deltagere trodsede kulden og slog
katten af tønden med stor entusiasme.
Der var flotte præmier til alle kattekonger og kattedronninger, ligesom der var præmier til de bedst
udklædte.

Efterfølgende kunne man lune sig på
varm kakao og pølser med brød. Alle
børn kunne desuden glæde sig over
nogle lækre godteposer.
FIN FEST I MIDTBYEN
I Midtbyen havde bestyrelsen arrangeret fastelavnsfest på den lille legeplads med fastelavnsbollespisning og
tøndeslagning for store og små. Her
var der også præmier til både kattedronning og kattekonge og godteposer til alle børn.

FJERNVARMEN ER PÅ VEJ
Etableringen af fjernvarmen rykker
nu et skridt nærmere. I løbet af
april måned vil Vestforbrændingen
føre rør til vores varmecentral.
Dette nødvendiggør et større gravearbejde, der vil løbe på plænen

langs blok 135-139 i Midtbyen,
tværs over Lyngbygårdsvej ved
Bauneporten 1-5 og Børneinstitutionen for til slut at ende foran
varmecentralen ved Ejendomskontoret.

BEVAR ET GODT
INDEKLIMA
Ejendomskontoret har på det seneste fået en række henvendelser fra
beboere - primært fra Etagehusene,
som oplever problemer med fugt og
dermed dårligt indeklima.
Derfor opridser vi nu en række
generelle tips til hvad man selv kan
gøre for at bevare et godt indeklima
• Luft ud og lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange
dagligt.

• Gør grundigt rent med jævne
mellemrum.
• Hold alle rum opvarmede til
samme temperatur (ca. 20 grader)
• Tør så vidt muligt dit vasketøj
udendørs
• Luk altid badeværelsesdøren
mens der bades og åben vinduet
efterfølgende. Husk også at
aftørre vægge og gulv, så vandet
kommer væk.

OM KOLDE YDERVÆGGE
Mange af vores ejendomme blev
bygget for en del år siden. Dengang
blev huse ikke isoleret som i dag og
man kan derfor opleve kolde ydervægge.
Sørg derfor for at lufte godt ud, så
fugten ikke sætter sig i ydervægge
og vinduespartier. Undgå desuden
at placere møbler med fast bagplade op ad kolde ydervægge.
UDLUFTNING ER VEJEN FREM
Hvis der er dug på dine vinduer, fx
på soveværelsesvinduet om morgenen, kan det være tegn på at der
er for meget fugt i din bolig. Det
er derfor en god ide at lufte ud og
tørre duggen af vinduerne.
Hold friskluftventiler i vinduesrammer og vægge åbne. De sikrer nemlig en god luftkvalitet. Hvis det på
kolde dage trækker fra ventilerne
kan du lukke nogle af dem. Husk at
åbne dem igen når det bliver varmere udenfor.

Når du laver mad, bliver luften i din
bolig fugtig. Derfor er det vigtigt at
lufte ud i køkkenet under madlavning.
UNDLAD VÅDT VASKETØJ I BOLIGEN
Når du vasker tøj er det bedst at
tørre det udendørs. Hvis det ikke er
muligt, er det en god ide at hænge
det til tørre i et fælles tørrerum.
Vælger du at tørre tøjet i din egen
bolig, vil dette give et fugtigt indeklima.
KONTAKT EJENDOMSKONTORET VED
FUGTPROBLEMER
Vær også opmærksom på at der kan
være fugtigt i jeres kælder. Lad
derfor være med at opbevare ting,
som let tager skade af fugt eller
skimmelsvampe.
Hvis du oplever problemer med
fugt, skal du altid hurtigst muligt
kontakte ejendomskontoret.

EN LILLE REMINDER
OMKRING BRUG AF TØRRERUM I
ETAGEHUSENE
Tørrerum med tørreblæser tilfalder
1. vasketur. Tørregården er tilgængelig for ALLE, i det omfang de tildelte vasketure ikke selv er i stand
til at fylde dem op.
Tørrerum og tørregård skal være
ryddet senest kl. 08.00 dagen efter
vasketur.
Brug altid den lås der er givet til
formålet, så det er muligt at identi-

ficere brugeren af låsen.
REGLER FOR BRUG AF TUMBLER I
RÆKKEHUSENE
En igangværende vasketur har råderet til tørretumblerne op til en ½
time efter endt vasketurstid.
Husk også at rengøre vaskekurve og
maskiner efter brug.

KORT NYT
• Servicemedarbejderne oplever gang på gang, at cigaretskodder, gamle planter og lignende smides ud over
altanerne.
Ikke alene virker affaldet skæmmende på de grønne
arealer, det skaber også et større oprydningsarbejde
for servicemedarbejderne.
Vi opfordrer derfor til, at vi i fællesskab hjælper til
med at holde vores fællesarealer pæne.
• Som tidligere beskrevet, er et større malerarbejde
igangsat i Højhuset. Parterregangen står nu færdig og
har fået et gevaldigt løft med sit nye mørke loft, mønstrede vægge og kulørte døre.
Lige nu males cykelrummene. Dette har krævet et
større logistisk arbejde og en ekstracontainer på ppladsen til cykelparkering, men højhusets beboere er
gode til at gøre brug af de midlertidige cykelparkeringsløsninger.

KORT NYT
• Ved årsskiftet overgik AKB Lyngby til en ny administrator. Bortset fra lidt begyndervanskeligheder, hvor huslejen uventet måtte opkræves manuelt, er overgangen
forløbet fint. Vores nye administrator Almenbo arbejder på højtryk for at overføre alle vores data til deres
systemer og på ejendomskontoret er man godt i gang
med at lære de nye systemer at kende.
• Du behøver ikke længere at medbringe kontanter når
du skal på Ejendomskontoret. Nu kan du nemlig betale
med dankort når du eksempelvis skal fylde penge på
dit vaskekort eller betale for leje af beboerhuset.
• Vi oplever ofte, at biler parkeres foran garagerne,
skønt dette ikke er tilladt. I stedet henviser vi til de
optegnede parkeringsbåse.

