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TV SIGNAL FRA YOUSEE. 
YouSee flytter deres kanaler endnu engang. Den 
1. marts vil YouSee flytte rundt på kanalerne, så 
derfor vil kanalerne være at finde på nye pladser 
på Jeres TV. I kan se en kanaloversigt på fuld-
pakken, som er den vi har, på YouSee’s hjemme-
side.  
Følgende Link kan bruges for at finde kanalover-
sigten: 
 
http://yousee.dk/~/media/pdf/Foreninger%20og%2
0Erhverv/Produkter%20og%20priser/TV/Kanalove
rsigter/B200_alle_1603_web_LOW.ashx 
 
Linket ligger også ude på vores hjemmeside, så 
man der, bare kan klikke på det. Det ligger på be-
boersiden ude i højre side, under punktet ”Tv fra 
YouSee” og hedder ”Link til Kanaloversigt” 
 
 
SKRALD. 
Fra bestyrelsen side har vi et kæmpestort ønske. 
 
At håndteringen af skrald bliver meget bedre end 
den er nu. I mange opgange oplever vi, når der 
skal skiftes skraldespande i kælderen, at affald er 
smidt ned i poser der ikke er lukket ordentligt. Det 
er ikke i orden. Vi oplever at pizzabakker bare 
smides ned uden at være pakket ind. Det er ikke i 
orden. Vi har oplevet mange forskellige ting, som 
bliver smidt i affaldsskakterne, som hører til i stor-
skrald. Lamper, gamle jernting, sko, tøj, grus fra 
kattebakker og meget meget andet.  
Vi synes der efterhånden, er en kultur, der siger 
mig mig mig mig, hvor man er fuldstændig lige-
glad med helheden og fællesskabet.  
 
Vi oplever det også med det affald der skal smi-
des i vores forskellige containere. Det bliver ikke 
sorteret ordentligt og vi risikerer at få store bøder 
for forkert affaldshåndtering.  
 
 

 
Der er også problemer med den store container, 
især i forbindelse med flyttelejligheder. Her er 
man velkommen til, når/hvis man skal flytte og 
regner med at fylde en masse i containeren, at 
henvende sig til ejendomsmesteren eller bestyrel-
sen, således at vi kan bestille en ekstra gang 
tømning. 
 
Disse skrald problemer kan få store konsekven-
ser, hvis det ikke bliver bedre, med bl.a. lukkede 
nedfaldsskakter, så beboerne må bære affaldet 
ned, afskaffelse af den store container mm. 
 
Se mere om affaldshåndtering på bagsiden. 
 

PARFUMEFRI VASKERI. 

Vaskeriet Knivholtvej 11 er et parfumefrit vaskeri, 
Dvs. at skyllemiddel og vaskepulver ikke må in-
deholde parfumer. Dette bliver desværre ikke 
overholdt af alle beboere. Vi henviser til de 2 an-
dre vaskerier, Knivholtvej 8 og Spøttrupvej 8, hvor 
det er tilladt og ok at bruge både vaskepulver og 
skylle middel med parfumer. Vi har nogle beboere 
der er allergiske, hvilket vi skal respektere.  
 
OPGANGENE. 

I nogle opgange står der forskellige effekter, bar-
nevogne, legetøj mm. både lige indenfor hoved-
døren men også under trapperne. 
Disse effekter bedes fjernet omgående, da det el-
lers vil blive smidt ud. Det gælder også det, der 
står oppe på etagerne og i kældrene udenfor kæl-
derrummene. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
  



 
Affalds håndtering: 

 

Køkkenaffald  skal pakkes forsvarligt ind i skral-

deposer og disse skal lukkes forsvarligt. Køkkenaf-

fald skal altid smides i affaldsskakten og må ikke 

smides andre steder. 

 

Aviser og papirer  skal smides i de opstillede 

papirs containere. 

 

Glasflasker  og Metaldåser  skal smides i de 

opstillede glas og metal containere. 

 

Pap skal foldes sammen og smides i de opstillede 

pap containere. 

 

Elektronik  småt i elektronik container, stort ved 

den store container 

 

Maling og kemikalier  ved miljøskab, hvor det 

bliver låst inde af Ejendomsmesteren. 

 

BATTERIER  i de opstillede containere med oran-

ge låg.. 

 

HÅRD PLAST  i de opstillede containere. 

 

Alt andet  kan smides i den store container. Men 

containeren skal altid kunne lukkes. Hvis containe-

ren er fuld MÅ MAN IKKE  efterlade ting ved siden 

af, men skal vente til containeren er tømt. Derfor 

skal man bære det tilbage sin sin lejlighed eller kæl-

der. Køkkenaffald MÅ UNDER INGEN OMSTÆN-

DIGHEDER smides i den store container. 

 

 

 

 

 


