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YouSee TV og internet
Der har været tvivl om, hvorvidt TV og internet fra YouSee via antennekablet kan
kombineres.
Det forholder sig sålede:
•
•
•

•

YouSee TV grundpakke kan frameldes ved henvendelse til vores administrator.
Derved undgår du at betale den månedlige opkrævning på ca. 159 kr.
YouSee TV kan kombineres med en mellem eller fuld
TV pakke.
YouSee TV kan også kombineres med Internet via
antennekablet.
Internet gennem Yousee er dermed ikke muligt,
uden som minimum at have TV grundpakken. Hvis
dette alligevel er tilfældet, er der sket en fejl.

Flagstang og flag
I ejerforeningen har vi en fin flagstang som vi synes skal i brug. Derfor er det besluttet at
indkøbe et dansk flag.
Flaget kan lånes hos bestyrelsen til brug ved festlige
lejligheder. Beboere som ønsker at låne flaget har
ansvaret for at flagreglerne overholdes. Der skal lægges
et depositum på 200 kr. i kontanter når det udlånes.
Nærmere info kan findes på vores hjemmeside.

Bytterum nedlægges permanent
Vores tidligere bytterum (Sorrentovej 18) nedlægges, da det kræver for meget af frivillige
hænder til at sortere og holde orden. Rummet vil blive tømt i løbet af december måned.
Ting og møbler som ikke afhentes af beboere, gives til genbrug, godgørende formål og
storskrald. Vær derfor venlig ikke at efterlade flere ting i rummet fremover.
Der ses ikke behov for et lokalt bytterum, nu hvor der er så mange muligheder for dette via
fx facebook etc. Kælderrummet vil i stedet blive anvendt som udlejningsrum.

Affaldssortering
Affaldscontainerne vil i løbet af december måned blive forsynet
med nye skilte som vil tydeliggøre hvorledes du sorterer dit affald.
Beskidt pap skal f.eks. ikke til pap - genbrug men til almindelig
dagrenovation. Sørg for at respektere skiltenes anvisning og sorter
korrekt, hvis du netop vælger at sortere dit affald fremfor at smide alt
til dagrenovation. J

Byggeprojektet er ved at nå sin afslutning
Fugeprojektet er ved at nå til ende, men der har været
små skader på både bygning og belægning m.m. Hvis du
som beboer har oplevet nogle skader på din altan,
vinduer eller andet, skal du hurtigst muligt melde
tilbage til bestyrelsen på e-mail om hvad skaden
konkret drejer sig om. vaarensbestyrelse@gmail.com

Støj og larm fra naboer
Bestyrelsen modtager til tider henvendelser fra beboere vedrørende støj og anden form
for chikane fra naboer. Bestyrelsen har begrænset mulighed for at gribe ind. Vi vil først og
fremmest opfordre jer til at tage en stille og rolig snak med jeres nabo, og således finde en
løsning i de enkelte tilfælde.
Den bedste fremgangsmåde er som følgende:
•

•

Kontakt straks beboeren der støjer eller generer på anden vis og få en snak med
vedkommende. Kommer du ikke i kontakt med beboeren, så bedes du henvende
dig til politiet på tlf. 114.
Se venligst vores husorden for yderligere info. Vi kommer længst med dialog!

Nye bestyrelsesmedlemmer
Omkring sommerferien flyttede to medlemmer fra bestyrelsen ud af foreningen, da de
havde solgt deres lejlighed. Derfor blev begge suppleanter taget ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen ser ud som nedenfor til og med næste generalforsamling.
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Se mere på hjemmesiden: http://vaaren2300.dk/

