
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby 

 

Bestyrelsens beretning for 2015. 

 

Først & fremmest ønskes alle beboere i Vesterby et godt nytår. 

 

Inden vi ser frem mod næste store projekt i 2016, er det tid til at se tilbage på året der er gået. 

 

Rør projektet: Det alt overskyggende projekt, som bestyrelsen arbejdede med i 2015, er uden tvivl udskift-

ningen af vores vandrør til koldt & varmt brugsvand. På forhånd var vi stillet i udsigt at dette projekt ville være 

mere omfattende end det sidste store projekt og derfor valgte bestyrelsen fra start at involvere sig i alle 

projektets faser, dette fra de første møder med DAB og rådgiver, senere også med entreprenøren og gennem 

hele byggefasen via deltagelse i byggemøder. 

I forbindelse med rør projektet blev hjemmesiden og Facebook flittigt benyttet til at give de sidste nye 

informationer, men gennem hele projektet blev der også omdelt beboerinformation således at alle fik 

informationer omkring projektet. 

Afholdelse af informationsmøder var også med til at fortælle hvad der skulle ske. 

Desværre kunne det ikke undgås at der opstod problemer og i den fase var bestyrelsen obs, på at beboere 

som blev berørt af forsinkelser, hurtigt fik information. 

I forbindelse med afslutningen af projektet blev der afholdt opfølgningsmøder, dels mellem byggegruppen og 

bestyrelsen, men også med beboerne, for selv om projektet gik bedre end bestyrelsen havde turde håbe på, 

er der altid ting, som kan gøres bedre. 

Som en udløber af rør projektet skulle der ske en registrering af hvilke vandmålere, som er monteret i de 

enkelte boliger. Dette for at hver bolig kan betale for det vand de bruger. 

Der har i 2 omgange været mulighed for at være hjemme eller aflevere nøgle således målerne kunne blive 

registeret. Har du ikke haft besøg kan det være en god ide at kontakte ejendomskontoret, således at der ikke 

sker en afregning af et forventet forbrug. 

 

Yousee: Efter rør projektet var det tid at få den vedtagne pakke valgs aftale med Yousee ført ud i livet. 

Dette gik bestemt ikke som forventet og i skrivende stund er der stadig udeståender. 

Formanden har brugt meget tid på at få opgaven løst til alles tilfredshed, men på trods af mange møder &  

mails blev det et projekt med rigtig mange bump på vejen og desværre må vi sige, at hvis man havde lyttet til 

bestyrelsen og ejendomskontoret havde mange af problemerne været undgået. 

På et møde mellem DAB, Yousee, Dansk Kabel TV og de TAB afdelinger, som har lavet nye aftaler, blev der 

tydeligt overfor Yousee gjort opmærksom på, at vi absolut ikke var tilfredse. Arbejdet fortsætter til vi er i mål. 

 

Køkken ordningen: I december var det så endelig tid at skyde køkken ordningen i gang. 

I alt var der 22, som ønskede at få nyt køkken & da det samlede beløb ikke væsentligt oversteg det samlede 

max beløb fik alle ansøgere et ja til at gå videre med deres køkken projekter. Dette fordi erfaringer viser, at 

der er nogle, som alligevel ikke ønsker og at nogle projekter bliver billigere end det ansøgte beløb. 

Når alle har fået nye køkkener og regnskabet er opgjort, vil bestyrelsen se på, om der evt. skal udbydes ny 

runde for restbeløbet. 

 

 

 



På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul (Bestyrelsesformand) 

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

Hjemmeside: Bestyrelsen besluttede at flytte vores hjemmeside til en ny udbyder, dels for at give bedre 

stabilitet og hurtigere support, men også for at give os selv flere muligheder for at holde beboerne informeret 

omkring hvad der sker i Vesterby, bla. blev det muligt at se tidligere opslag, søge efter sider og opslag, 

udsendelse af nyhedsbreve m.m.  

Hvis du ikke allerede har været forbi vores side er adressen her - www.tabvesterby.dk 

 

SMS ordning: I 2015 blev det muligt at modtage sms fra ejendomskontoret ved større nedbrud og fejl. 

Der er mange som har taget denne mulighed til sig og henvendt sig på ejendomskontoret for at blive tilmeldt, 

men det er kun ca. 50% af beboerne, som er tilmeldt, så er du i tvivl om du er tilmeldt eller ikke allerede 

tilmeldt så er det stadigt muligt og en rigtig god ide. 

 

Sti omlægning: Kommunen besluttede at sammenbygge de 2 institutioner i Vesterby og dette betød, at stien 

skulle omlægges. Efter behandling i grundejerforeningens bestyrelse med input fra Vesterbys bestyrelse og 

møde med kommunen blev en ny sti anlagt, ikke helt som vi foreslog kommunen. 

Desværre havde ingen tænkt på, at det bliver mørkt og derfor mangler der lys på stien. Det er på vej, idet 

kommunen har accepteret at betale for at få etableret lys. 

 

Hjertestarter: Efter lang tid lykkedes det endelig at få opsat en hjertestarter, den er opsat til venstre for 

indgangen til ejendomskontoret og er til at få fat på hele døgnet. 

Der har været spurgt til muligheden for afholdelse af informationsaften i brugen, det vil være op til den nye 

bestyrelse at se på mulighederne, da der selvfølgelig er økonomi involveret. 

 

Vinduer: I 2015 blev der udskiftet udvendige fuger på de vinduer, hvor det i forbindelse med 1 års 

gennemgangen blev konstateret, at der var fuget forkert. Det viste sig desværre med al tydelighed at 

udskiftningen var påkrævet, da der i flere rammer var samlet vand som kunne have betydet større fejl i 

tilfælde af hård frost. 

I uge 48 blev der i Nørreby afholdt møde med Ideal Combi omkring de udeståender som stadig er, bla. med 

utætte ventiler. På dette møde blev det aftalt, at Ideal Combi afhjælper problemerne med ventilerne. 

Desværre er det i skrivende stund ikke muligt at oplyse hvad der sker i Vesterby, men bestyrelsen forfølger 

selvfølgelig sagen. 

 

Tag hensyn til andre: Der har desværre også i 2015 været tilfælde, hvor der ikke er taget det nødvendige 

hensyn til naboer. Dette gælder ved aktiviteter i egen bolig, men også ved brug af fælleshusene. 

Bestyrelsen opfordrer til, at man tager det fornødne hensyn til andre beboere. 

 

Hvad vi ikke nåede: Bestyrelsen må desværre indrømme, at der primært er 2 ting vi ikke fik set på i 2015: 

muligheden for opsætning af solceller og etablering af lys i de skure, hvor det mangler.  

Disse ting er noget den nye bestyrelse bør kigge på i løbet af 2016. 

 

Det store projekt i 2016: Nu er det tid til at se frem til projektet, som igen berører alle beboere i Vesterby, 

denne gang på den gode måde, nemlig fejringen af vores 25 års jubilæum, som vil blive festligholdt i 2016. 

Den endelige dato er endnu ikke fastlagt, men mon ikke det bliver, mens det er sommer. 


