Nyhedsbrev Juli 2022
HUSK AFDELINGSMØDET I SEPTEMBER MÅNED
Cedervænget
Tirsdag den 6. september kl. 13:00

Højhuset
Mandag den 19. september kl. 19

Midtbyen
Tirsdag den 13. september kl. 17:30

Rækkehusene
Tirsdag den 20. september kl. 19

Etagehusene
Torsdag den 15. september kl. 17:30
Vi sender mødeindkaldelser ud til alle beboere 4 uger inden mødet.
På vores hjemmeside: www.akb-lyngby.dk vil du også kunne finde en oversigt over
kommende møder.

LADESTANDERE TIL EL-BILER
Nu kommer der strøm til el-bilerne.
Afdelingerne Etagehusene og
Rækkehusene har indgået en aftale om
anlæg af 2 x 2 dobbelt ladestandere til
el-biler. Dermed kommer der i alt
8 ladepunkter til rådighed i hele
boligområdet.
2 ladestandere bliver etableret ved
Etagehusene og 2 ladestandere ved
Rækkehusene.

I første omgang bliver brugerne af
ladestanderne en lukket brugergruppe, da
det kun vil være beboere fra AKB Lyngbys
4 afdelinger (Midtbyen, Etagehusene,
Højhuset og Rækkehusene) der kan lade op
fra standerne. Det kan tages op senere, om
ladetanderne skal åbnes for en større kreds.
I vil blive nærmere informeret om brug af
ladestanderne, når vi kommer tættere på
datoen for etableringen.

Etablering af ladestandere, drift og
vedligeholdelse sker uden omkostninger
for beboerne, da forbruget af el fra
ladestanderne afregnes direkte mellem
brugeren og leverandøren.
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NYE ÅBNINGSTIDER I ALMENBO
Fra 1. marts 2022 fik Almenbo
nye åbningstider i administrationen på
Hold-an Vej 16 i Ballerup.

Åbningstiderne er:
Telefontid
Mandag – torsdag kl. 9.30-12.00
Telefon 4466 7261
Personlig betjening
Tirsdag kl. 13 - 15
Torsdag kl. 14 – 16

NYE MEDARBEJDERE I AKB LYNGBY
Henrik Andersen,
ny ejendomsfunktionær
er blevet ansat
den 1. februar 2022.
Lasse G. Karstenberg,
ny ejendomsfunktion er
blevet ansat
den 1. februar 2022.

Almenbo har pr. 1. juni
2022 fået ny økonomichef,
Daniel Dilling Munk.

Vi har derudover taget afsked med
Henrik Wagner, ejendomsfunktionær,
som er gået på pension den 31. januar 2022.

HVEM FLYTTER IND I DIN BOLIG?
Husk at hvis der flytter en person ind i
lejemålet, så skal det registreres hos
Almenbo. Der skal enten udfyldes en
delfremleje eller en tilflytteerklæring
- også selvom det er en kæreste eller et
barn, der flytter ind.

Du kan få skemaet hos Almenbo eller
på ejendomskontoret. Når erklæringen
er godkendt, kan du bede
ejendomskontoret om at sætte et ekstra
navn på postkassen eller dørtelefonen.

DU KAN AFMELDE TV-GRUNDPAKKEN FRA YOUSEE
Husk at du fortsat kan afmelde
Grundpakken fra YouSee, som du betaler
over huslejen, hvis du ikke ønsker den
længere. Der sker ved henvendelse til
ejendomskontoret, hvor du skal udfylde et
skema, som skal underskrives.

Det koster ikke noget at afmelde
Grundpakken, men skal du tilsluttes senere,
så skal du betale et nyt oprettelsesgebyr.
Opsigelsesvarslet er løbende måned +
30 dage. Du skal fortsat betale til
afdelingens fælles antenneanlæg.
2

NY NEDGRAVET AFFALDSLØSNING I HØJHUSET
Snart skal beboerne i Højhuset vænne sig
til en ny affaldsordning. Indtil nu har de
kunne henkaste usorteret køkkenaffald i
affaldsskakterne, men skakterne vil snart
blive lukket. En nedgravet affaldsløsning
med syv forskellige sorteringsfraktioner
på p-pladsen er gjort klar til brug.

I maj måned blev der afholdt et
informationsmøde om det nye
affaldssystem, hvor Lyngby-Taarbæk
Forsyning også deltog.
På grund af problemer med
afhentning af affaldet fra transportørens
side, vil de nye affaldsbeholdere dog
først blive åbnet medio juli.

HUSK AT AFLÅSE DEN BLÅ CONTAINER I HØJHUSET
Vi minder beboerne i Højhuset om at huske at låse den blå container til
Småt Brændbart ved Højhuset efter brug. Vi har oplevet udefrakommende personer,
der roder i affaldet. Der er også øget risiko for rotter, hvis den ikke bliver låst.

ANMELDELSE AF ROTTER
Hvis du oplever rotter ved din bolig, så
kan du selv melde problemet ind til
Lyngby-Taarbæk Kommune via
hjemmesiden:
www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/
dit-hus-og-grund/skadedyr/rotter
Rottebekæmperen kontakter dig
telefonisk inden for et par dage efter din
anmeldelse, så I kan aftale et tidspunkt,
hvor han kan komme på tilsyn hos dig.
Du behøver ikke at give besked til
Ejendomskontoret inden.
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VILDE BLOMSTER

I år er der igen blevet plantet vilde blomster flere steder i boligområder til gavn for sommerfugle,
bier og insekter. Der er tale om selvsående blomster, som vil komme igen år for år.

INGEN PARKERING FORAN GARAGERNE
Vi har fået modtaget flere klager over, at der
bliver parkeret foran garageanlæggene.
Det betyder, at de personer, som lejer
garagerne ikke kan få adgang til dem.
Vi henstiller derfor til, at det ikke finder sted.

Det kan midlertidigt være nødvendigt,
at der holder en håndværkerbil parkeret,
men det vil kun være kortvarigt.

RENGØRING AF VASKERIER
Vi oplever udfordringer med, at der er flere
personer, der ikke gør rent efter sig selv i
vaskerier i Etagehusene og de små vaskerier i
Rækkehusene. Vi gør jer opmærksomme på,
at der er jer selv som skal gøre rent efter brug.

Eventuelle fejl og mangler skal omgående
anmeldes til ejendomskontoret med
angivelse af maskinens nummer.
Samtidigt bedes anmelderen sætte en
seddel på maskinen.

Det betyder at:
• Vaske- og strygerum skal afleveres med
rengjorte maskiner og gulve samt
lukkede vinduer.
• Filtre i tørretumbler skal renses.
• Affald skal lægges i affaldsposer.
• Ejendomskontoret sørger for at tømme
affaldsposer.
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BEBOERFORENINGEN I RÆKKEHUSENES 50 ÅRS JUBILÆUM

Der er kommet godt gang i
beboeraktiviteterne igen efter Corona.
Beboerforeningen i Rækkehusene fejrede sit
50 års jubilæum den 10. juni på Hotel og
Restaurant Fortunen. Det var en dejlig aften
med mange festglade beboere, der havde set
frem til arrangementet. Maden var fantastisk
og stemningen i top.

Beboerforeningen i Rækkehusene er
derudover i gang med at arrangere en
sommertur i september samt et Bankospil i
november og en Juletræsfest sidst på året.
Læs mere her:
www.akb-lyngby.dk/for-beboere/
raekkehusene/beboerforeningen/

PRISEN STIGER PÅ RENGØRING AF BEBOERHUS OG KLUBVÆRELSER
Fra den 1. juli 2022 stiger priserne for
rengøring af beboerhuset samt klubværelser
på grund af stigende udgifter.

Prisen for leje samt depositum for
Beboerhuset og Klubværelserne vil fortsat
være det samme.

Ny pris for rengøring af Beboerhus: 800 kr.
Ny pris for rengøring af Klubværelse: 300 kr.

Læs mere på hjemmesiden;
www.akb-lyngby.dk/for-beboere/
beboerhusogudlejning/

SKÆGKRÆ

STATUS PÅ FIBERNET

Antallet af skægkræ i vores boliger er vokset
de seneste år. De ligner sølvfisk, men er
større, brune og har lange antenner og
haletråde. Kontakt altid ejendomskontoret,
hvis du ser skægkræ i din bolig. Skægkræ kan
kravle lodret, og derfor finder du dem også
på borde, vægge, i skabe og reoler.

Ifølge den oprindelige plan skulle fibernettet i
AKB Lyngby være fuldt udrullet i slutningen
af juni. Det ser dog ud til, at projektet bliver
en del forsinket, på grund af udfordringer
hos TDC NET.
I vil blive informeret, når vi ved mere.
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KORT NYT
• Højhuset: 1-års gennemgangen af nye badeværelser er overstået og entreprenøren er
nu i gang med at gennemgå listen.
• Rækkehusene: Der er blevet skiftet hoveddøre, og nye kældredøre er blevet bestilt.
• Alle tagnedløb til regnvandsbrønde i Rækkehusene er i gang med at blive tjekket både
på forside og bagside.
• Midtbyen: Udskiftning af hoveddøre er færdig.
• Etagehusene: Der er blevet malet garager på Lyngbygårdsvej 109-113 og 115-119.
• Renovering af opgange på Plovvej 8, 10 og 12 er stadig i gang.

SMS-SERVICE
Du kan stadig tilmelde dig vores
sms-service, hvor vi blandt andet
informerer om driftsforstyrelser mm.
Husk at give ejendomskontoret besked,
hvis du har fået nyt telefonnummer
eller e-mailadresse.

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
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