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Ændring af antenneanlæg 
og frit tv-valg 
 

Der er desværre ikke kommet en tilbage-
melding fra Dansk KabelTV. Vi ved dog at de 
er begyndt at komme med materialer, så det 
kan ikke vare så længe nu, der vil tilgå sær-
skilt varsling til de af jer, hvor de har behov 
for adgang til dit kælderrum. Husk at følge 
den varsling der blive omdelt af dem for 
hvornår der skal være adgang til din lejlighed 
– ellers får du sort skærm. 
     Lov om frit tv-valg er gældende fra 1. ja-
nuar 2018 og giver dig som beboer ret til at 
sige nej tak til YouSee som leverandør. Det 
betyder rent praktisk at du selv skal kontakte 
Vibo. 
     Indtil antenneanlægget er ombygget kan 
du få plomberet din antenneledning i lejlig-
heden, her skal Vibo ligeledes kontaktes 
enten på mail vibo@vibo.dk eller telefon 
 33 42 00 00. Dette er en midlertidig løsning 
indtil antenneanlægget er ombygget.   
   Antennebidrag vil til stadighed være en del 
af dine månedlige omkostning for at bo i lej-
ligheden, da dette bidrag går til driften af 
antenneanlæg og dette forsætter uagtet du 
har fravalgt YouSee. 
     Vi i bestyrelsen går ud fra at der er en del 
der stadig har spørgsmål om hvordan skal vi 
nu skal forholde os til dette hvis det kun er 
grundpakken der ønskes. 
     »Kan jeg så stadig se min yndlingskanaler 
når antenneanlægget er ombygget?« For at I 
kan få svar på dette – og sikkert meget mere 
– har YouSee tilbudt at sende deres TV-bus 

med medarbejdere ombord der kan svare på 
alle jeres spørgsmål. 
     Dato for hvornår de kommer vil tilgå så 
snart vi har den. 
 
 

Tørregård på Knivholtvej 
Det påtænkes ikke at genetablere tørregård 
for nuværende. Beboer kan selvfølgelig selv 
hænge en tørresnor op, men den kan blive 
taget ned hvis arealet skal inddrages til andet 
formål.  
 
 

Brugte juletræer 
Når I ikke længere har brug for jeres jule-
træer, skal træerne ikke anbringes ved 
cementen, men sættes ind i den tomme 
tørregård ved Knivholtvej 6. Dels vil det se 
pænere ud på cementen uden juletræer, men 
det vil også være lettere at få de brugte jule-
træer kørt væk. 
 
 

Saltning og snerydning 
Vi har i bestyrelsen truffet afgørelse om at vi i 
lighed med vores nærmeste naboer udlicite-
rer saltning og snerydning, så det fremover 
ligger hos det eksterne firma Fejekosten. 
I første omgang for denne sæson. 
     Det skyldes bl.a. at det ikke har været mu-
ligt at finde en afløser, som kan dele opgaven 
med vores ejendomsmester, som også skal 
have mulighed for, at kunne holde fri en 
weekend ind imellem, samt ferie m.v.  
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Reparation af utætheder 
i gasinstallation 
Som nævnt i nyhedsbrevet november 2017, 
så er der blevet konstateret en del utætheder 
i vores gasinstallation. Disse vil blive udbed-
ret fra mandag den 8. januar 2018 og for-
ventes færdigt efter en uge. 
     Varsling for dette tilgår særskilt fra leve-
randøren Ballerup VVS. Det der rent praktisk 
skal ske på begge sider af Knivholtvej er, at 
der skal skiftes gasrør i hele kælderen, sam-
tidig med at der indsættes ventiler, så der 
kan lukkes for gas i hver enkelt opgang. 
     Så der vil være perioder hvor I ikke kan 
benytter jeres gaskomfur. 
     Når rørene er skiftet, så trykprøves den 
nye installation opad i de enkelte opgange. 
     Der vil være enkelte kælderrum leveran-
døren skal have adgang til for at skifte rør, så 
I må gerne allerede nu melde ind hvis I ved at 
der er gasrør i jeres kælderrum. Ellers vil I 
blive orienteret særskilt. 
     Ligeledes for Spøttrupvej indsættes der 
ventiler for hver opgang, dette medfører også 
lukning for gassen i perioder og denne reno-
vering trykprøves også. 
     Når der trykprøves op i hver opgang, så må 
I godt krydse fingre for at der ikke findes yder-
ligere utætheder! 
     Ovenstående renovering står i tilbudssum 
til 298.361,- kroner, hvilket ikke er inde-
holdt i hverken drift- eller vedligeholdses-
budgettet for 2018. Afhængig af hvordan 
dette udvikler sig, så må I forvente og påregne 
at planlagte aktiviteter såsom have- og lege-
pladsudvalg m.m. kan forvente at få deres 
budget beskåret kraftigt. 
     Dog en god nyhed er at jule- og nytårs-
middagen er reddet da Ballerup VVS først 
startet i januar 2018! 
 
 

Have- og legepladsudvalg 
Opstart af have- og legepladsudvalg, som 
lovet i 2018, forventer at der holdes et op-
startsmøde for udvalget den 10. januar 2018 
i beboerlokalet. En fra bestyrelsen vil være 
tilstede til det første møde og vil være tov-
holder på projektet, men ikke nødvendigvis 
tilstede ved alle møder. Vi håber at se rigtig 
mange beboere til mødet. 

    Der er et anlægsbudget på 200.000 kroner 
for nuværende, men med »Reparation af 
utætheder i gasinstallation« skal det forven-
tes at dette vil blive beskåret – om nødven-
digt må grønne områder samt legeplads 
vente til 2019 inden det kan blive gennem-
ført. Men derfor sker der jo ikke noget ved at 
I mødes og laver en plan for hvordan vores 
grønne områder samt legeplads skal se ud i 
fremtiden og tage kontakt til eventuelle 
leverandører. Men endelig budget for 2018 
vil tilgå så snart vi har et overblik over hvor 
meget ændring til vores gas installation 
kræver af renovering. 
 

Ventelister i foreningen 
Som nævnt i nyhedsbrev november EKSTRA 
så er alle lister (carporte/kælderrum og 
barnevognsrum) nu ajourførte og Vibo har 
besked ved mangler.  
 

Ekstraordinær 
generalforsamling 
På den ekstraordinære generalforsamling 
torsdag den 7. december blev Henrik Bock 
enstemmigt valgt til ny formand for organisa-
tionsbestyrelsen uden modkandidat. 
 

Juletræer og julepapir 
efter jul 

For at det hele ikke skal ende i kaos efter jul 
og nytår med bortskaffelse af gavepapir, 
papkasser, juletræer og andet affald, bedes 
følgende overholdt:  
 

Gavepapir bedes venligst båret ned i den 
store container – og må ikke kastes ned i 
nedfaldsskakterne! 
 

Papkasser m.m. skal klappes sammen og 
lægges i pap-containeren. 
 

Tomme dåser og andet metalaffald skal 
lægges i metal-containeren. 
 

Hård plast skal i de containere til hård plast. 
 

Juletræer skal sættes i den tomme tørregård 
ved Knivholtvej 6. 
 

Affaldssække kan hentes hos ejendoms-
funktionæren og må ikke indeholde dag-
renovation. 
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Cykeloprydning 
Efter vores cykeloprydning, er det konstate-
ret at der i nogle cykelkældre ikke var ret 
meget plads. Her stod der »flade« cykler, som 
ikke så ud til at blive brugt, samt cykelvrag. 
     Kontakt ejendomsmesteren, så vi kan få 
disse med til den forestående afhentning af 
indsamlede cykler. 
 
 

Glædelig Jul 
og Godt Nytår 

 
 

Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig 
god jul og et godt nytår. 
     Vi håber af det nye år bliver et godt år for 
både beboere og for foreningen. 
 


