
Dette er det første nyhedsbrev, men absolut ikke det sidste :-) 
 

Det er på tirsdag d.6 oktober mellem 15 & 19, at der afholdes Yousee event på 
Torstorp skolen jvf tidligere omdelt invitation. 

Det vil være muligt at få information omkring de produkter som tilbydes i 
forbindelse med overgangen til forenings aftalen, som bla. indebærer 

muligheden for at vælge størelsen på tv pakken. 

I forbindelse med at man vælger pakker opfordres til at man ser sig rigtigt 
godt for, specielt hvis man ønsker at se nogle af de populære kanaler feks. 

Animal Planet, Discovery mfl. prisen kan hurtigt blive større end hvis man 
vælger fulpakke hvor kanalerne er inkluderet. 

Man kan med fordel kigge på muligheder/ priser på yousee.dk, vær 
dog opmærksom på at de priser som er på hjemmesiden kan være 
højere end den pris vi tilbydes. 
Efter eventen vil alle modtage brev fra Yousee omkring hvilke 
løsninger man ønsker at få leveret fremover, der vil heri være en 
skæringsdato for valget af tv pakke. 

I forbindelse med at Dansk Kabel TV har afsluttet arbejdet med at 
ombygge/ tjekke vores anlæg, skulle der have været omdelt 
information omkring mersalg af ekstra antennestik. 
Dette er ikke sket hvilket er meddelt DAB som har dialogen med 
Yousee. 
Vær opmærksom på at hvis man kontakter Yousee telefonisk for at 
bestille ekstra stik og beskeden er at det er boligselskabet der skal 
bestille, er dette ikke korrekt, hvilket også er taget op med Yousee. 

 

Bestyrelsen har endeligt godkendt at der opsættes en hjertestarter på 
torvet ved indgangen til ejendomskontoret, hjertestarteren placeres 
udendørs således den kan benyttes hele døgnet. 
Der er tegnet en serviceaftale således at den altid er klar hvis uheldet 
er ude. 

 

Som tidligere annonceret bliver der torsdag d.22.10.15 kl.17.00 
afholdt et arrangement som afslutter projektet omkring udskiftningen 
af vores vandrør. 
Der vil inden udgangen af den kommende uge blive omdelt 
information omkring arrangementet, husk at der ikke vil være 
mulighed for at drøfte andet end rør projektet ej heller enkelte 
boliger. 

 

 Hvis der er spørgsmål/ forslag til bestyrelse kan vi fanges via mail 
 

På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul 

 

 

http://tabvesterby.dk/yousee.dk
mailto:afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk

