
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby 

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 

Leg med skrald: Der er flere gange observeret at børn leger med de ting der er stiller i skralderummene og 

efterfølgende efterlader tingene spredt på fællesarealerne. 

Bestyrelsen opfordre til at man fortæller børnene at tingene i skralderummet ikke skal bruges til leg da det er 

affald og derved kan være fyldt med bakterier.

 

Hunde: Der er stadig enkelte beboere som ikke har forstået at det IKKE er tilladt at holde eller passe hund i 

Vesterby og måske tilmed ikke samler op efter hunden når den luftes. 

Dette er aldeles uacceptabelt da børn ved leg på fællesarealerne kan komme i kontakt med disse 

efterladenskaber. 

Desværre er der også hundeejere fra andre områder i Torstorp som lufter deres hunde i Vesterby, dette er 

blevet taget op i grundejerforeningen og taget op med formændene i de foreninger hvor der er observeret 

personer fra, da det ikke er acceptabelt at lade andre foreninger rydde op.

 

Indsamling af cykler: Rundt om i Vesterby står der cykler som er glemt af tidligere beboere eller som bare ikke 

bruges mere, der vil derfor i løbet af efteråret blive iværksat en indsamling af disse cykler. 

Når det er tid til indsamlingen vil der blive omdelt information fra ejendomskontoret omkring hvad man skal 

gøre for at de cykler der stadig benyttes bliver stående.

 

Forrum til skure i tæt/ lav: Det er jvf. ordensreglementet ikke tilladt at have effekter stående udenfor eget 

skur, oplever man problemer skal der ske henvendelse til ejendomskontoret som vil sørge for at der bliver 

opsat sedler og efterfølgende sørge for at effekterne fjernes.

 

Hvor skal man henvende sig: Hvis man har spørgsmål omkring det som kan betegnes "den daglige drift", dvs. 

græsslåning, indsamling af affald, snerydning, manglende lys, manglende vand m.m. så er det 

ejendomskontoret der skal kontaktes. 

Hvis man har spørgsmål omkring de overordnet ting feks. igangværende projekter, økonomi (regnskab/ 

budget), større udskiftninger m.m. så er det afdelingsbestyrelsen der skal kontaktes. 

Skulle der være spørgsmål eller ønsker som vedrører grundejerforeningen kan dette ske via 

afdelingsbestyrelsen da formanden (Jan) p.t. sidder i grundejerforeningens bestyrelse. 

I forbindelse med beboerklager kan man kontakte ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen som sender 

klagen direkte videre til DAB, det er også muligt at klage direkte via DAB.

 

SMS ordning: Hvis man ønsker at få information omkring manglende vand, manglende varme, manglende TV, 

håndværker besøg m.m. så er det vigtigt at man tilmelder sig sms ordningen på ejendomskontoret.

 

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

Det er nu muligt at modtage elektronisk nyhedsbrev, tilmelding sker via hjemmesiden. 

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


