Nyhedsbrev August 2021
HUSK AFDELINGSMØDERNE I SEPTEMBER
Højhuset
Mandag den 6. september kl. 19

Midtbyen
Mandag den 20. september kl. 17:30

Cedervænget
Tirsdag den 7. september kl. 13

Etagehusene
Tirsdag den 21. september kl. 17:30

Rækkehusene
Mandag den 13. september kl. 19
Vi er lige nu i gang med at sende indkaldelser ud til alle beboere. På vores hjemmeside www.akb-lyngby.dk kan du også finde en oversigt over kommende møder.

DRIFTINFORMATION - LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING
Hvis du oplever at mangle vand, affaldet
ikke er afhentet som planlagt eller
lignende, så kan du tjekke LyngbyTaarbæk Forsynings hjemmeside:
ltf.dk/driftsstatus

Der vil der blive annonceret, hvis der er
ureglmæssigheder i driften, såsom brud
på vandledninger eller forsinkelser på
afhentning af affald.

PENGELØST EJENDOMSKONTOR
AKB Lyngbys ejendomkontor har ikke
længere kontanter. Hvis du skal betale
for en ydelse eller et produkt, så kan du
i stedet betale med Dankort på
ejendomskontoret eller via huslejetræk.

Kontakt ejendomskontoret for
nærmere information.

DIREKTØRSKIFTE
Den 30. juni 2021 gik Almenbos
direktør Lisbet Schaltz på pension
efter 11 år som direktør for Almenbo
og i alt 49 år i branchen.
Almenbos tidligere tekniske chef,
Claus Sieben Hansen er derfor
indtrådt som direktør for Almenbo
den 1. juli 2021.

VACCINATION I BEBOERHUSET
Danske Lægers Vaccinations Service
vil benytte AKB Lyngbys beboerhus
til årets influenzavaccination:
Tirsdag den 12. oktober
mellem kl. 9 og 12.

HØJHUSET P-TILLADELSER
Ejendomskontoret har overtaget
udstedelsen af p-tilladelse til
Højhuset. Hvis du ønsker en
p-tilladelse, så skal du derfor aflevere en
kopi af registreringsattesten til
ejendomskontoret, evt. på e-mail:
ek-lyngby@almenbo.dk
Gæste p-billet udleveres fortsat på
ejendomskontoret.

Du kan som beboer også blive
vaccineret denne dag.
Læs mere og hold dig opdateret på
Danske Lægers Vaccinations Service
hjemmeside:
www.sikkerrejse.dk/influenza/

NYT FRA BESTYRELSEN:
I november stiller hele to formænd
for AKB Lyngby op til kommunalvalget
i Lyngby-Taarvæk Kommune.
Der er hhv. Erik Frikke, formand for
Rækkehusene, som stiller op for det
Det Konservative Folkeparti.
Derudover stiller Anne Grete Bülow,
formand for Etagehusene, op for
Socialistisk Folkeparti (SF).
Erik Frikke

Anne Grete Bülow

ETAGEHUSENE

Plantning af vilde blomster
Flere steder ved Etagehusene er der
blevet plantet vilde blomster, efter
stort ønske fra beboerne.
Det er blomster, som efter planen,
skal komme igen til foråret til
glæde for biodivesiteten, insekter
og sommerfugle.

KORT NYT - IGANGVÆRENDE ARBEJDER
•
•
•
•
•
•

Højhuset: renovering af badeværelser er næsten afsluttet,
efter nogle udfordringer.
Kollegiekøkkenerne i Højhuset er ved at blive opdateret med nye lamper med mere.
Etagehusene: to cykelskure vil blive opsat i år, dog venter vi foreløbigt på tømmer til
træbeklædningen.
Der vil blive udskiftet 120 hoveddøre i Rækkehusene over en 3-årig
periode. Der er lige nu udskiftet 80 hoveddøre, og der mangler 40, som vil blive skiftet ud i 2022.
Midtbyen mangler at få udskiftet 25 hoveddøre.
Vinduer og undertag på Lyngbygårdsvej 126 (over daginstitutionen) er derudover
blevet udskiftet.
Der pågår lige nu en udskiftning af vandmålere i området.
De berørte lejemål vil blive kontaktet.

SMS-SERVICE
Du kan tilmelde dig vores sms-service,
hvor vi blandt andet informerer om
driftsforstyrrelser.
Husk at give os besked, hvis du har fået
nyt mobilnummer.

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

