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Fra den 1. december 2015 er
det ikke længere medarbejdere fra ejendomskontoret der
varetager vagttelefonen. Ved
akut opstået skade efter kontorets lukketid skal man i stedet
kontakte vagtselskabet
SSG på tlf. 70 15 38 00.
Inden ordningens opstart rundsender ejendomskontoret et
klistermærke med
kontaktoplysninger på vagtselskabet til opsætning på indersiden af et skab, en opslagstavle
eller lignende så nummeret
altid er ved hånden. Telefonnummeret vil også være at
finde i opgange, i infoskabe, på
infokanal og hjemmeside.

Kontakt SSGs
vagttelefon på:

70 15 38 00
OBS: Først fra
1. december 2015!

INGEN OPKALD TIL SERVICEMEDARBEJDERE
I samme omgang lukker vi for
muligheden for at kontakte en
servicemedarbejder efter normal
arbejdstid. Det er altså ikke tilladt at ringe privat til medarbejdere i AKB Lyngby efter den 01.
12.2015.
Småskader må derfor vente til
førstkommende hverdag.

SYGE TRÆER FÆLDET
Desværre har vi været nødt til
at fælde tre store træer ved
p-pladsen bag butikshuset pga.
sygdom. Træerne havde en rådden midte og var i fare for at
vælte.

Den tomme plads benyttes i
stedet til opførelsen af et skur
til Super Brugsen, som mangler
opbevaringsplads efter butiksudvidelsen.

LYS MODVIRKER INDBRUD
I Etagehusene oplever beboere i
særligt stuelejlighederne at være
ekstra udsatte for indbrud, idet
tyven kan skaffe sig adgang til
lejemålet via altanen.
En indbrudstyv vil helst ikke kunne
ses og lys har derfor en rigtig god
præventiv effekt.
Man kan således med fordel opsætte en lyssensor på sin altan
som tænder ved bevægelse. En

lyssensor kan fås til en billig penge
i velassorterede supermarkeder
og diverse byggemarkeder.
Samtidig opfordrer vi til, at man
generelt er opmærksom på atypisk
aktivitet på naboernes altaner.
Nabohjælp er en meget effektiv
tyverisikring.

SKRALDEØERNE ÅBNER
30 NOVEMBER 2015
Etagehusenes nye skraldeøer er
nu færdige og skal tages i brug fra
mandag den 30. november 2015.
Det betyder, at affaldsskaktene i
opgangene lukkes og at affaldet
i stedet skal henkastes i en af
de nyetablerede skraldeøer, som
findes placeret flere steder i området.
NEDBÆRINGSORDNING
For de beboere der har brug for
hjælp, etablerer ejendomskontoret en nedbæringsordning og vi
skal derfor vide, om der blandt
beboerne er nogen som ikke er i
stand til at komme ned på gaden

med sit affald. Her tænker vi på
beboere, som er uden hjemmehjælp eller assisterende familiemedlemmer og som er afskåret
fra at komme ud af sit lejemål til
daglig.
KONTAKT OS INDEN OPSTART
Hvis dette er tilfældet bedes man
rette telefonisk henvendelse til
Ejendomskontoret inden den 30.
november 2015. De beboere der
evt. efterfølgende får problemer
af nævnte karakter, er selvfølgelig
altid velkomne til at rette henvendelse til ejendomskontoret.
Man kan kontakte os pr. telefon
4587 5659 i kontorets telefontid
alle hverdage kl. 09.30-10.30,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00.

PROBLEMER MED HÆRVÆRK OG
HASHRYGNING I HØJHUSET
Højhuset har gennem længere tid
haft problemer med hashrygning
og hærværk i parterregangen.
Senest har 12 kælderrum været
udsat for indbrud.
HUNDEPATRULJERING
Derfor har afdelingsbestyrelsen nu
besluttet at hyre et vagtfirma til
hundepatruljering af området ved
aften- og nattetide. Forhåbentlig
afhjælper dette problemerne og
skaber mere tryghed for beboerne.

UNDGÅ KÆLDERINDBRUD
Ejendomskontoret opfordrer til, at
man har en god og robust lås i sin
kælderdør. Samtidig er det vigtigt
at man ikke opbevarer genstande
af værdi i kælderen og generelt
undlader at lukke uvedkommende
ind i kælderområdet.

VIGTIGE TV-ÆNDRINGER PÅ VEJ
SLUT MED ANALOGE KANALER
Den 9. februar 2016 slukker Yousee endegyldigt for det analoge
tv-signal. Lukningen er nødvendig
for at skabe mere plads i kabeltv-nettet til højere bredbåndshastigheder og for at sikre at kapaciteten rækker til det stigende
streamingsbehov.

SÅDAN UNDGÅR DU SORT SKÆRM

Hvad betyder det for dig med et
ældre fjernsyn?
Hvis du er i besiddelse af et ældre
fjernsyn som kun kan modtage det
analog signal, vil du efter den 9.
februar 2016 opleve sort skærm

2. Har du allerede Yousee Plus (en
digitalboks fra Yousee), vil du ikke
opleve ændringer

1.Tjek om dit tv (fladskærm) har en
DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil
du kunne se kanalerne i den
digitale version og dit tv skal blot
indstilles rigtigt. På yousee.dk/kanaler kan du få hjælp til at indstille
kanalerne korrekt på dit tv.

3.Køb en digital tv-boks, der kan
omforme de digitale signaler til
analoge. Det er vigtigt, at du vælger
en DVB-C boks. Se efter godkendte
bokse på yousee.dk/ready
4.Køb et nyt digitalt fjernsyn

Tekst fortsætter næste side...

KANALERNE HOLDER FLYTTEDAG
Fra den 15. februar til den 10.
marts 2016 flytter nogle kanaler
til nye pladser. Samtidig ændres
indholdet i tv-pakkerne. Du kan
læse mere om ændringerne på
yousee.dk/tv2016 og fra december måned også se den nye kanaloversigt og præcis hvornår kanalerne flyttes.

NYE PRISER
Abonnementsprisen på grund-,
mellem- og fuldpakken reguleres
pr. 1. januar 2016.
Grundpakken stiger således til
149,41 kr. pr. måned.
Koda/copydan-afgiften udgør fra
samme dato 36,33 kr. pr. måned. I
alt er der altså tale om 185, 74 kr.
pr. måned.
i 2015 var der et midlertidigt stop
for denne afgift, idet den blev
betalt for hele året 2015 tilbage i
januar måned.
Har man tillægspakker, mellemeller fuldpakke som betales direkte til Yousee får man af Yousee
tilsendt en skrivelse om de nye
priser for 2016.

URAFSTEMNING I
ETAGEHUSENE MODVIRKER
Beboere i Etagehusene har stemt
om hvorvidt der skal etableres
nye kælder- og opgangsdøre samt
dørsamtaleanlæg med monteret
kamera.
Afstemningen er slut og stemmerne talt op med følgende resultat:

201 lejligheder stemte ja
18 lejligheder stemte nej
3 ugyldige stemmer
0 Blanke

Arbejdet igangsættes i løbet af
2016.

BRUG DIN VEDLIGEHOLDELSESKONTO
Husk at du som lejer hos AKB Lyngby skal vedligeholde dit lejemål
mens du bor der, så lejemålet ikke
forringes, bortset fra almindeligt
slid og ælde.
TJEK DIT RÅDIGHEDSBELØB
På din huslejeopgørelse kan du
hver måned se hvor mange penge
der står på din vedligeholdelseskonto, så du altid ved hvor meget
du har at gøre godt med og ejendomskontoret hjælper altid gerne
med at etablere kontakt til maler,
gulvbehandler eller andet.
BESTIL ET MØDE INDEN DU OPSIGER
DIN LEJLIGHED
Bemærk at du ved opsigelse af et
lejemål ikke længere disponerer
over det beløb der står på vedligeholdelseskontoen. Det er derfor
altid en god idet at få ejendomskontoret til at kigge på din bolig
inden opsigelse, så du har mulighed for at istandsætte eventuelle
misligholdelser inden kontoen
lukker. Ellers risikerer du selv at
skulle betale.
Vi opfordrer dog altid til at man
løbende vedligeholder sin bolig.

KORT NYT
HUSK DIN HOVEDDØR
Mange hoveddøre i Rækkehusene trænger efterhånden til en kærlig hånd.
Vi minder derfor om, at man kvit og frit kan hente maling på ejendomskontoret til formålet.
Ring inden du kommer, så vi forinden kan tjekke lagerbeholdningen. Hermed et forslag til en glimrende forårsaktivitet.
der, så lejemålet ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
BRUG CYKELSTATIVERNE
Servicemedarbejderne har problemer med at vaske gulvet i parterregangen, idet de cykler der er låst fast til faldstammerne forhindrer den store
gulvmaskine i at komme frem. Vi anmoder derfor om, at man i stedet henstiller sin cykel i stativerne.
TØRRETUMBLERE KUN TIL TØJ
Desværre anvendes tørretumblerne indimellem til tørring af blå Ikea-poser
og øvrige plastgenstande. Dette er ikke tilladt. Maskinerne bliver ødelagt
af plastikken som smelter sig fast på indersiden af tromlen.

Sportstasken på billedet smeltede fast i en tørretumbler i Højhuset. Tromlen var efterfølgende meget svær at rengøre for
plastrester.

AKB LYNGBY
ØNSKER ALLE ET
GODT OG LYKKEBRINGENDE
NYTÅR!
AKB

