
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby 

Til beboerne i Vesterby fra afdelingsbestyrelsen. 

 

Hermed lidt information omkring Yousee. 

Der har været stillet spørgsmål omkring hvorfor vi er steget 23,- kr. i antennebidrag når vi i 

marts vedtog en ny aftale med pakkevalg. 

Først og fremmest blev stigningen godkendt på det ordinære afdelingsmøde i januar, altså inden 

vi vedtog ændringen af aftalen med Yousee.  

Desværre er det også således, at det tager tid at få den nye aftale kørt helt på plads mellem 

Yousee & DAB, som indgår aftalen på vegne af Vesterby. 

Når det er ved at være tid for at den nye aftale træder i kraft vil alle beboere modtage 

information fra Yousee omkring hvilke muligheder der er og hvad man skal gøre for at få det 

man gerne vil se & høre. 

Der er tidligere omdelt et 6 ugers varsel i forbindelse med den nye Yousee aftale. Hvorfor nu 

det? jo det som skal ske er at teknikkerne skal ind og tjekke signalet i  

antennestikket, således de kan garantere at det er muligt at modtage et signal i en 

tilfredsstillende kvalitet og det er også for at de kan få kablerne mærket op i div.  

fordelere således man får den pakke man betaler for. 

Den forventede tid i hver bolig er 15 til 20 minutter, dog kan det tage længere tid, hvis der er 

fejl som skal udbedres. 

Vær opmærksom på at teknikkerne IKKE tjekker signalet i eventuel egen installation, kun til 

første antennestik i boligen. 

Der henvises til tidligere omdelt referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde i marts, som kan 

hentes på hjemmesiden under punktet - Dokumenter. 

________________________________________________________ 

Hermed lidt information omkring rør projektet. 

Hvornår vil afregning via. de opsatte vandmålere ske: På nuværende tidspunkt kan der 

ikke gives en dato for dette, dels fordi vi først skal være færdig med arbejdet med at udskifte 

rørene, men også fordi der er andre faktorer som spiller ind omkring vores regnskab og 

afregningsperioden over for kommunens vandværk. 

Når det er ved at være tid for afregning via. vandmålerne vil alle beboere få besked således 

man kan aflæse de målere som er opsat i boligen og derved følge med i eget forbrug. 

Bliver vandmålerne nulstillet: Nej - Som med vores målere til varmen vil der ske en 

aflæsning af hvad de enkelte målere står på og så betaler man for forbruget  

fremadrettet. 

 

Stiger huslejen når der skal afregnes via. vandmåler: Som udgangs punkt nej. 

Alle lejligheder betaler i dag for vandforbruget ud fra en fordelingsnøgle, denne  

fordelingsnøgle trækkes ud af huslejen og man betaler herefter et acontobeløb som vil være 

påført huslejeopkrævningen på samme måde som det i dag sker med varmen. 

Hvad sker der når håndværkerne er færdige: Når alle arbejder er færdige i  

boligerne, er det med Rikke Stisager fra DAB aftalt at der afholdes et møde mellem parterne i 

projektet dvs. afdelingsbestyrelsen, DAB, rådgiver & hovedentreprenør, dette for at der kan 

blive fulgt op på hvad vi hver især har lært af projektet. 



Det er ligeledes i byggegruppen aftalt, at der vil blive afholdt et beboermøde således beboerne 

kan komme med deres betragtninger omkring hvad der overordnet gik godt og hvad der 

overordnet kunne være gjort bedre. 

Der vil ikke være mulighed for at gå ned i hvad der er sket i de enkelte boliger, da det med 289 

boliger vil tage urimelig lang tid at gennemfører mødet. 

I hvilken rækkefølge disse møder afholdes og hvornår, vil der komme information om på et 

senere tidspunkt. 

Badevogne: I forbindelse med arbejdet i ungdomsboligerne er det, i enkelte ungdomsboliger, 

nødvendigt at åbne væggen der hvor nogle har deres bruser, og der vil derfor blive opstillet 

badevogne i uge 25 til den periode hvor arbejdet pågår til brug for disse ungdomsboligerne. 

________________________________________________________ 

Ny sms-løsning til Vesterby: Ejendomskontoret har nu mulighed for at sende  

sms-beskeder til beboerne. 

Sms-beskeden er en service fra ejendomskontoret til dig – og det er meningen, at den skal gøre 

dit liv lidt nemmere. 

Fremover vil du derfor kunne modtage en sms fra ejendomskontoret, hvis  

 Vi bliver nødt til, ekstraordinært, at lukke for vandet i en periode. 

 Antennesignalet går. 

 Vasketiderne ændres. 

 Vi vil minde dig om, at du får håndværkerbesøg. 

 Der sker andet, vi finder det relevant at orientere dig om. 

 

De mobilnumre, der er tilmeldt din adresse, er automatisk tilmeldt løsningen, da systemet vi gør 

brug af, trækker fra en database over alle registrerede mobilnumre i Danmark. 

Har du mobil med taletidskort, hemmeligt nummer eller firmabetalt mobil, kan vi ikke 

automatisk sende dig en sms, men du kan tilmelde nummeret på ejendomskontoret. 

Nemt at melde til og fra 

Er dit nummer tilmeldt sms-servicen og ønsker du IKKE at modtage en sms, så kan du også 

nemt afmelde dig ved henvendelse på ejendomskontoret. 

Fortryder du, at du har frameldt dig servicen, kan du på et senere tidspunkt blot tilmelde dig 

igen. 

Det er ikke muligt at besvare indkomne sms-beskeder. Du skal fortsat kontakte 

ejendomskontoret inden for åbningstiden, hvis du ønsker personlig betjening. 

________________________________________________________ 

Husk det altid er muligt at stille spørgsmål til bestyrelsen via mail (alle mail besvares). 

Spørgsmål omkring rør projektet sendes til vand@tabvesterby.dk. 

Alle andre spørgsmål sendes til afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul 

(Bestyrelsesformand) 

Facebook - https://www.facebook.com/TABVesterby 

Hjemmeside - http://tabvesterby.dk 


