
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby                   april 2016 

Til beboerne i Vesterby fra afdelingsbestyrelsen. 

På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul (Bestyrelsesformand) 

Hjemmeside - http://tabvesterby.dk - Mail - afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk 
Facebook - https://www.facebook.com/TABVesterby 

Tid til lidt information fra afdelingsbestyrelsen, denne info er også udsendt som nyhedsbrev. 

25 års jubilæumsfest: Datoen for festligholdelse af Vesterbys jubilæum er sat til lørdag d.27.08.16. 

Jubilæumsfesten er stadig under planlægning, men allerede nu er underholdningen på plads, der vil være aktiviteter for 

store & små. Bestyrelsen har flere bolde i luften og efterhånden som de gribes vil der blive lagt information på 

hjemmesiden, der vil også blive omdelt en invitation når vi kommer nærmere, men sæt allerede nu x i kalenderen. 

Haveaffald: Foråret er på vej og det er tid havearbejde, men hvad gør man med haveaffaldet? 

Haveaffaldet puttes i klare plastiksække & herefter er der  3 muligheder for at komme af med haveaffaldet -  

1. Haveaffaldet stilles udenfor hække ved indgangen til haven, ejendomsfunktionærerne vil så tage det med. 

2. Haveaffaldet stilles udenfor skralderummet så det ikke genere færdslen på stierne (IKKE i skralderummet) 

3. Haveaffaldet afleveres på materielgården mandag aften 17 til 18 

Der må IKKE være jord, plastik eller pap blandet i haveaffaldet. (Jord skal afleveres på genbrugsstationen) 

Husk har man have er man forpligtet til bla. at holde hæk klippet jvf. ordensreglementet. 

Fodring af fugle: Hvis man ønsker at fordre fugle bør dette ske på foderbræt IKKE på jorden da dette tiltrækker bla. 

rotter, måger og duer, hvilket også vil være til gene for naboerne. 

Lys på ny sti: Der har været forespørgsler omkring at der mangler lys på den sti som kommunen anlagde uden om 

daginstitutionen, desværre tænkte ingen på dette da aftalen om stien blev indgået, kommunen har overfor 

grundejerforeningen accepteret at opsætte lys, desværre er der leveringstid på de lamper som skal opsættes, men mon 

ikke det er på plads inden efteråret. 

Orangeri: På afdelingsmødet blev det besluttet at man har mulighed for at opsætte Orangeri i sin have, bestyrelsen har 

derfor udarbejdet et regelsæt som skal overholdes hvis man har ønske om opsætning. 

Regelsættet er godkendt i DAB og udleveres på ejendomskontoret, som også er behjælpelig hvis der er spørgsmål. 

Udskiftning af Eternit i Tæt/ lav: På afdelingsmødet blev det besluttet at udskifte eternit beklædningen i tæt/ lav på 

karnapper og de små huse hvor skurrum og skralderum er lokaliseret. 

Dette arbejde forventes at gå i gang i løbet af maj måned og der startes med karnapperne, de beboere som bliver berørt 

vil modtage varsel inden der står håndværkere i haven, i nogle tilfælde skal håndværkerne have adgang gennem boligen 

for at komme ud i haven. 

Tænk allerede nu på at der skal være ryddet langs siderne på karnapperne også for planter, således man kan komme til. 

Maling af plader i Etage: Arbejdet med maling vil blive påbegyndt i løbet af maj måned og da arbejdet kræver adgang 

gennem boligen vil berørte beboere modtage varsel. 

Tænk allerede nu på at det skal ryddes således det er muligt at komme til pladerne. 

Sommeren er på vej: For ikke længe siden skiftede vi til sommertid og det varsler at varmen er på vej (forhåbentlig), det 

betyder så også aktiviteter i have, på fællesarealer og i fælleshuse. 

Afdelingsbestyrelsen opfordre til at der tages hensyn til naboer, det er jo ikke alle der har fri. 

Husk at kigge forbi Vesterbys hjemmeside, som løbende opdateres omkring det som rør sig i Vesterby. 

Du kan bla. finde referater, regnskaber, ordensreglement, information om festlokalerne m.m. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 


