
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby                   22. november 2015 

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 

Yousee information: 

I forbindelse med den seneste beboerinformation havde der indsneget sig en fejl omkring betaling af oprettelsesgebyr. 

Yousee havde forsikret at dette gebyr ikke ville blive opkrævet, så derfor mente bestyrelsen ikke der var behov for at 

informere om fejlen, dog har det desværre vist sig at der på trods af forsikringerne fra Yousee er sket opkrævning af et 

oprettelsesgebyr hos i hvert fald 1 beboer, derfor kommer her hovedtrækkene i aftalen med Yousee. 

Der skal IKKE betales oprettelsesgebyr på 595,- kr. når der bestilles TV pakker hos Yousee, er du blevet opkrævet dette 

oprettelsesgebyr (fremgår af din ordrebekræftelse) skal du tage fat i Yousee kundeservice og gøre opmærksom på 

fejlen, hvis de ikke mener der er sket en fejl skal du kontakte afdelingsbestyrelsen på mail - 

afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk eller kigge op torsdag d.3.12.15 mellem 17.30 & 18.00, bestyrelsen vil herefter 

kontakte Yousee og gøre opmærksom på det fejlagtige gebyr, mailen skal indeholde navn og adresse. 

Hvornår skal der betales gebyr?  

Hvis man vælger at nedgradere feks. fra fuldpakke til mellempakke koster det et gebyr som pt. er på 395,- kr. 

Hvis man vælger at opgraderer feks. fra mellempakke til fuldpakke er der intet gebyr. 

Fejl på TV signalet: 

Det er således at Dansk Kabel TV overfor Yousee har meldt arbejdet i Vesterby færdigt, der er dog beboere som oplever 

fejl på signalet og i den situation kan man gøre følgende: 

Tjek din installation, hvis du selv har trukket antennekabel bør dette som minimum være dobbelt skærmet og der bør 

ikke bruges antennestik hvor skærmen ikke er med hele vejen dvs. stik hvor der benyttes en plastikkappe er ikke 

brugbare, samlinger er heller ikke godt da de digitale signaler er mere fintfølende end de tidligere analoge signaler. 

Sæt TV'et direkte i det oprindelige antennestik, hvis du selv har trukket ekstra stik til flere værelser skal disse være 

koblet fra således at der ikke forekommer unødig dæmpning af signalet. 

Hvis du stadig oplever fejl når ovenstående er gjort kan du fejlmelde hos Yousee på 70 70 40 40, dog skal du være 

opmærksom på at hvis der kommer en teknikker ud og der ikke findes fejl før første stik (det oprindelige) kan der være 

gebyr på besøget. 

Skulle der være spørgsmål omkring Yousee er du velkommen til at sende os en mail eller kigge op 3 december. 

 

Det ordinære afdelingsmøde er planlagt til torsdag d.14 januar 2016. kl.19.00, indkaldelse udsendes jvf. vedtægterne. 

 

Husk, hvis du ønsker nyt køkken via. køkkenordningen som blev vedtaget i januar, så er det mellem 1 & 6 december du  

skal aflevere sedlen på ejendomskontoret. 

 

Hvis du er på nettet kan det være en god idé at kigge forbi hjemmesiden med jævne mellemrum da det ofte er der 

informationen kommer først, dog vil det altid være således at vigtig information omdeles til alle beboere i Vesterby. 

Der er også muligt via. hjemmesiden at tilmelde sig til nyhedsbreve som man så modtager i sin indbakke. 

 

Husk også på at det er muligt at tilmelde sig sms ordningen således man kan modtage info omkring nedbrud m.m. 

Tilmeldingen foregår på ejendomskontoret. 


