Nyhedsbrev August 2020
HUSK AFDELINGSMØDE I SEPTEMBER
Midtbyen
Tirsdag den 8. september kl. 19

Rækkehusene
Torsdag den 24. september kl. 19

Højhuset
Tirsdag den 15. september kl. 19

Cedervænget
Tirsdag den 29. september kl. 13.

Etagehusene
Torsdag den 17. september kl. 19
Vi er lige nu igang med at sende indkaldelser ud til alle beboere. På vores hjemmeside
www.akb-lyngby.dk kan du også finde en oversigt over kommende møder.

CORONASMITTE
Vi gør alle beboere opmærksomme på, at
coronaepidemien ikke er overstået, og at
man forsat skal tage hensyn til de øvrige
beboere, blandt andet i vaskerum.
Hold afstand til hinanden. Vent med at
overtage vaskemaskinerne til den beboer,
der har booket vasketuren er blevet helt
færdig - og sørg for selv at blive færdig
med vaskemaskiner og tørretumbler, når
din vasketur er udløbet.

Sørg derudover for at holde afstand på de
øvrige fællesområder og i elevatorer.
Ejendomskontoret er fortsat åbnet for
personlig betjening. Vær opmærksom på,
at vi kun lukker 1 person ind ad gangen
og husk at afspritte dine hænder, inden du
rører ved dørhåndtaget.

Ny Fibernetsforbindelse
På det seneste Repræsentantskabsmøde blev det besluttet at modtage
et tilbud fra TDC-Net om at etablere
en ny bredbåndsforbindelse til
samtlige lejemål i AKB Lyngby.
Den nye bredbåndsforbindelse er et
fibernet og vil blive opbygget sideløbende med det nuværende antennenet med internet- og TV-forbindelser.
Etableringen af det nye fibernet er
uden omkostninger for beboerne
i AKB Lyngby. Dette gælder både
anlægs-udgifter samt drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger.

hvor dit eget udstyr kan tilsluttes.
Fordelen med denne fibernetforbindelse er, at man ikke er tvunget
til en fast leverandør, men frit kan
vælge mellem de leverandører TDC
har en samarbejdsaftale med.
Der er i øjeblikket 18 forskellige
leverandører at vælge imellem.
Du kan selv vælge, om du vil bruge
den nye fibernetsforbindelse og/eller
beholde den nuværende. Vi har ikke
en præcis dato for, hvornår
etableringen startes op. I vil blive
nærmere informeret, når projektet
starter op.

Installationen i det enkelte
lejemål består af en tilslutningsboks,

MIDTBYEN
NYT BORDBÆNKESÆT PÅ LEGEPLADS
Midtbyens legeplads har fået et nyt
bordbænkesæt med plads til at grille
for Midtbyens beboere.
OBS: Vær opmærksomme på at grill
under ingen omstændigheder må
efterlades uden opsyn. Husk at fjerne
grill og eventuelt affald efter jer.

For alle afdelinger gælder:
Det er ikke tilladt at grille på
altanerne.

•
•
•
•

Tag hensyn til de øvrige beboere.
Der skal være ro efter kl. 22.
Der må ikke benyttes engangsgrill.
Den medbragte grill skal placeres på
brostensbelægningen.

RÆKKEHUSENE

MANGLER DU HÆKPLANTER?

Så bedes du henvende dig til
ejendomskontoret senest
den 15. september 2020.

HUSK - at klippe hækken og bedet
overfor hoveddøren, så stien holdes fri.

Etagehusene

RYGESTOPKURSUS I NATUREN
Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder
et gratis rygestopkursus for alle beboere i Etagehusene. Kurset foregår
i den smukke natur i lokalområdet,
hvor du både får professionel
rygestoprådgivning og mulighed for
at opleve naturen sammen med en
naturvejleder og resten af gruppen.

RØGFRI

Man skal kunne gå ca. 2 km.
Første kursusgang vil være
mandag den 17. august kl 16.30-19.00,
og der er i alt 7 kursusgange:
mandag den 17.8, 24.8, 31.8, 7.9, 14.9,
28.9, 19.10.
Hvis der er interesse for det, kan kurset
senere tilbydes til andre afdelinger i AKB
RYGESTOP-Lyngby.

KURSUS MED
NATUROPLEVELSER

I NATUREN

ETAGEHUSENE

Du kan tilmelde dig på telefon:
70 28 10 20 eller e-mail:
ltk@rygestopkonsulenterne.dk
Læs mere på:
www.ltk.dk/borger/sundhed/
rygning/rygestop-i-naturen

Parkering i Højhuset
Beboere med en parkeringstilladelse skal være opmærksom på
at overholde p-reglerne, også
gæster. Det vil sige at parkere
indenfor de afmærkede båse.
Hvis du har en lånebil med et andet
registreringsnummer, så skal du
huske at få en gæstetilladelse
eller at parkere ved butikshuset.
Parkeringsbøder refunderes ikke,
hvis reglerne ikke overholdes eller
glemmes. Er man i tvivl om man kan
parkere foran Højhuset, kan man

altid parkere uden tilladelse ved
butikshuset.
Der bliver ikke udstedt flere faste
p-tilladelser til Højhusets P-plads før
Hovedstadens Letbane er færdig foran
vores matrikel, cirka midt i 2022.
Dette skyldes, at alle 58 pladser er
optaget med en fast tilladelse og, at der
de næste år vil være færre p-pladser til
rådighed, da der er skurvogne sat op på
p-pladsen i forbindelse med
renoveringsprojektet i Højhuset, som
forventes færdigt ultimo januar 2021.

RÆKKEHUSENE

KØKKEN- OG BADEVÆRELSESRENOVERING
Det er stadig muligt for de beboere i
Rækkehusene, som ønsker det, at få
renoveret køkken og/eller
badeværelse og afdrage en månedlig
forbedringslejeforhøjelse.

Kontakt ejendomskontoret for
yderligere informationer.

KORT NYT
•

Renovering af badeværelser i Højhuset er nu halvvejs igennem og
forventes færdige i midten af januar 2021. Du kan læse mere om
renoveringen på vores hjemmeside: www.akb-lyngby.dk/
for-beboere/hoejhuset/renoveringsprojekt-hoejhuset/

•

To cykelskure vil blive opsat i år på Carlshøjvej. Vi fortsætter med
to mere næste år. Cykelskure vil blive opsat, hvor der i forvejen
ikke er cykelkældre i ejendommen.
Der vil blive udskiftet 120 hoveddøre i Rækkehusene over en
3-årig periode. Der startes op med 40 hoveddøre i september.
Midtbyen vil også få skiftet hoveddøre.
Vinduer og tag på Lyngbygårdsvej 126 (over daginstitutionen) vil
blive skiftet.

•
•
•

SMS-SERVICE
Du kan stadig tilmelde dig vores
sms-system, hvor vi informerer om
driftsforstyrelser mm. Husk at give
os besked, hvis du har fået nyt
nummer.

Tilmeld dig
SMS-servicen på
ejendomskontoret

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

