
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby 

Til beboerne i Vesterby fra afdelingsbestyrelsen. 

Information omkring Yousee: 

Som tidligere skrevet på hjemmesiden, har Jan Schönemann-Paul (formand for Vesterby) afholdt møde med 

Dansk Kabel TV & Philip Lauritzen fra  DAB omkring tidsplanen i forbindelse med den nye aftale med Yousee. 

Det er således, at Dansk Kabel TV udfører det arbejde, som der skal til for at vi får mulighed for pakkevalg.  

Det er også dem, der gennemgår anlægget for defekt udstyr. 

Hvad er det så, der skal laves ? 

I tæt/ lav (rækkehusene) bliver udstyret i de udvendige skabe kontrolleret for fejl og defekt udstyr bliver 

skiftet. Kablerne til boligerne opmærkes og kontrolleres at de sidder som de skal i fordeleren. 

Det vil sige, at som udgangspunkt, skal teknikkerne ikke ind i boligen hos beboerne i tæt/ lav (rækkehusene). 

Skulle der opstå behov for det, vil beboeren modtage en varsling herom. 

I Etageblokkene (Vesterby Alle 1 til 13, 4 til 22, Vesterby Torv 1 & 5 samt Humlehegnet 13 til 17) vil der ske en 

ombygning på loftet og i den forbindelse skal der ske en kontrol af hvilke kabler, der ender i de enkelte 

boliger. Dette gøres ved at teknikkerne fra Dansk Kabel TV ser når signalet forsvinder og derefter mærker de 

kablet på loftet. Det betyder, at beboerne vil modtage en generel orientering og en 5-dages varsling for 

adgang til boligen.  

Det er således at teknikkerne forventes kun at skulle være i boligen ca. 5 til 10 minutter. Der skal ryddes så de 

kan komme til det oprindelige antennestik. 

Har man ikke mulighed for at være hjemme, skal man aflevere nøgle på ejendomskontoret og det er aftalt 

med Dansk Kabel TV, at håndteringen sker på samme måde som under rørprojektet, dvs. at hver gang 

nøglerne skifter hænder sker det mod underskrift. Som beboer skal man også underskrive, når nøglen 

modtages retur. Der skal først ske aflevering af nøgler efter det varsel, hvori det står noteret. 

Generelt vil der IKKE ske en kontrol af signalet i boligerne.  

Skulle der være signal problemer skal disse meldes ind via Yousee's fejlmelding efterfølgende. 

Dansk Kabel TV starter arbejdet d.01.09.2015 og forventer at være færdig senest d.30.09.2015. 

Det betyder at der i hele september mellem 08.00 & 15.00 må forventes afbrydelser på tv, radio og bredbånd 

fra Yousee (Webspeed). Disse afbrydelser vil være af kortere eller længere varighed og vi er blevet lovet, at 

der vil være signal på anlægget efter kl.15.00. 

I forbindelse med arbejdet vil Dansk Kabel TV udlevere en seddel, hvor det er muligt at krydse af, hvis man 

ønsker at tilkøbe f.eks. ekstra stik i boligen. Dette er valgfrit og ligger udover aftalen omkring pakkevalg.  

Det er den enkelte lejer som afregner eventuelle ekstra køb direkte med Dansk Kabel TV/ Yousee. 

Hvis man ikke ønsker at tilkøbe ekstra stik skal man blot se bort fra den udleveret seddel. 

Når Dansk Kabel TV er færdig i Vesterby vil alle beboere fra Yousee modtage information omkring de valg 

muligheder, som er i forbindelse med den nye aftale. 

Det er således at ændringen i antennebidraget ændres med huslejeindbetalingen d.01.10.2015, denne 

ændring  vil i løbet af august blive varslet via brev fra DAB. 

Der vil på et tidspunkt herefter komme opkrævning fra Yousee ud fra hvilken pakke man vælger. 
 

Køkken Ordning: 

Rørprojektet er ved at være i mål og derfor nærmer tiden sig for at man kan indlevere ansøgninger om at 

opsætte nyt køkken jvf. den aftale som blev vedtaget på afdelingsmødet i januar. 

Bestyrelsen drøfter forløbet på næste møde og der vil blive omdelt information når alt er på plads. 



På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul (Bestyrelsesformand) 

Hjemmeside - http://tabvesterby.dk - Mail - afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk 

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

 

Rørprojektet: 

Vi er ved at være i mål med udskiftningen af vores vandrør og det betyder at der på et tidspunkt kommer en 

varsling omkring huslejestigningen som blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde i maj 2014. 

Huslejestigningen som følge af de nye rør træder i kraft pr. 1/12. Stigningen skal varsles med 3 måneder så 

derfor vil beboerne modtage en varsling fra DAB inden 1/9. 

Som skrevet i tidligere beboer information bliver der afholdt et beboermøde som endelig afslutning på rør 

projektet, endnu er den endelige dato ikke helt på plads men forventes at blive i sidste halvdel af oktober. 

Når datoen er endeligt på plads vil der blive omdelt information til alle beboere. 

Husk at der på dette møde IKKE vil være mulighed for at gå i detaljer med hvad der er foregået i hver bolig, 

det er alene et møde hvor de overordnet linjer kan vendes, således at alle parter kan tage ved lære. 

Der vil inden beboermødet blive afholde et møde med bestyrelsen hvor vi kan vende de ting som efter vores 

mening kunne gøres bedre. 

Der er på denne beboer information vedhæftet information omkring hvorledes de opsatte vandmålere 

aflæses, denne kan også hentes på hjemmesiden under dokumenter → bolig dokumenter → vandmålerne. 
 

SMS - løsning til Vesterby:  

Som tidligere informeret har ejendomskontoret fået 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. 

Bestyrelsen opfordre alle at tilmelde sig denne service da man derved kan få hurtig information ved opstået 

fejl m.m. 

Hvis du er i tvivl om dit mobil nummer er tilmeldt skal du henvende dig på ejendomskontoret, som så vil sørge 

for til eller afmelding. 

Det er ikke muligt at besvare indkomne sms-beskeder.  

Du skal fortsat kontakte ejendomskontoret inden for åbningstiden, hvis du ønsker personlig betjening. 
 

 

Vesterby havde d.12.07. besøg af politiet da der var nogle som ikke havde til hensigt at opføre sig ordentligt. 

Der er blandt andet observeret at der er udført en mærkning på postkasser og dørkarme m.m. 

Det kan være en god idé at man lige ser om alt er som det plejer at være og skulle der være f.eks mærkning af 

postkasser eller andet opfordres man til at fjerne denne og måske også lige kigge hos naboen hvis de skulle 

være bortrejst i sommerferien. 
 

Husk at tjekke hjemmesiden, da der jævnligt kommer nye indlæg fra bestyrelsen til beboerne i Vesterby.  

Du er altid velkommen til at droppe os en mail med ris, ros eller gode idéer. 


