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  De 2 store syge træer ved blok 2 vil blive fældet inden løvspring og rødderne fræset. 

Planen er at etablere yderligere 2-3 P-pladser på stedet. 
Tilbud på dette vil blive indhenter, når træerne er fældet. 
 
Sandsynligvis vil fældningen af træerne foregå i en weekend og det bliver nødvendigt at 
”lukke” parkeringspladser i området omkring træerne, så længe arbejdet pågår. Træet vil 
blive fjernet og de flisede grene vil blive op mod trappen til græsplænen for senere at 
blive spredt ud i bedene 
 
Desværre har der været en episode med hærværk på 3 biler parkeret ved blok 3. Bilerne 
har fået store ridser 
Vi henstiller derfor til beboerne at være opmærksomme på mistænkelig adfærd og 
på personer, der ikke hører til hos os.  
 
YouSee er færdige med opgraderingen af vores bredbåndsanlæg pr. 01.12.2018. 
Udover stærkere internet signal,  betyder det også, at hver enkelt beboer, der har tilkøbt 
en tillægspakke (grundpakken betales af foreningen, og opkræves sammen med 
fællesudgifterne) ikke længere skal betale abonnement på TV-boks, da den nu er 
inkluderet i TV-pakkeprisen. 
 
Ældre TV-bokse kan udskiftes med nyere modeller. 4000 modellen er den nyeste af 
slagsen, den er uden harddisk og med mulighed for at modtage 4K. 
 
Har du en 2000 boks og ønsker at opgradere den til den nyeste version 4000 vil det koste 
dig 399,-. 
 
Hvis du har en ældre tv-boks, kan du få en ny “gratis”. Du kommer dog til at betale for 
forsendelsen, som er 99,-.   
 
Det er en god idè at kontakte YouSee på 7070 4040 eller på Klampenborgvej, hvis du er i 
tvivl om, hvilken boks du har og hvad det kommer til at betyde, hvis du ønsker at skifte den 
 
Vi er gode til genbrug, men containere til plast og pap er altid overfyldte og ting og 
sager stilles ved siden af containerne. Dette betyder, at containerne ikke bliver tømt !!! 
Det vil hjælpe, hvis vi folder pappet sammen og sørger for at skære papkasser op, så de 
fylder mindst muligt – og ikke fylder mere plast i end at låget kan lukkes !!!! 
Vi forsøger at tale med kommunen, om at få ekstra containere, så vi undgår, at plast 
m.v. flyder, flyver rundt og sviner på området.  
 
Husk også, at plastflasker, der har indeholdt klorin eller andre kemiske væsker ikke 
lægges i plastcontainerne, men sættes ved miljøskabet. 
(obs. Der må ikke bruges afløbsrens i vores gamle rør – brug i stedet rigeligt med varmt 
vand). 
 
Næste møde d. 18. februar   
  


