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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. 

Ændret lovgivning omkring TV pakker: 

Folketinget har ændret lovgivningen så der nu er frit valg af programpakke. 

Denne lovgivning er vi i TAB Vesterby ikke umiddelbart berørt af, hvorfor nu ikke? 

Det skyldes at der i den vedtagne lov står at den ikke er gældende for aftaler indgået før 1 juli 2016 & at der ved 

vedtagelsen på afdelingsmødet blev vedtaget at man som beboer ikke kan framelde grundpakken, som er den man  

som beboer betaler via huslejen. 

Det er først når den nuværende aftale udløber vi er omfattet af den nye lov. 

Udskiftning af eternit på skure i tæt/ lav (Rækkehusene): 

Arbejdet med udskiftning er varslet til at starte om ca. 14 dage og der er omdelt varsel til alle beboere, dette varsel er et 

14 dags varsel og der varsles også 3 dage før arbejdet påbegyndes. 

3 dags varslet vil blive opsat på det skurhus som er omfattet af varslet og det er derfor vigtigt at man holder øje med det 

skurhus hvori man har sit skur. 

Håndværkerne kan selvfølgelig ikke udskifte alle plader samtidig og derfor kan man ved henvendelse på 

ejendomskontoret få oplyst en ca. periode for hvornår det forventes at arbejdet udføres. 

Udskiftningen af pladerne vil ske udefra og der skal derfor ikke afleveres nøgler til skuret, det er dog vigtigt at hvis der 

står ting op af ydervæggen, så rykkes tingene ind således de ikke falder ud når pladerne fjernes, specielt hvis man har 

mange ting i sit skur. 

Det er aftalt med håndværkerne at når de gamle plader er fjernet forlader de ikke området omkring skurene før de nye 

plader er fuldt monteret og der derved igen er lukket, det betyder at ingen skure vil være åbne uden tilsyn. 

Arbejdet er planlagt til at starte omkring Rosenhegnet 63 - 83. 

Parkering & sti kørsel: Det opfordres til at man benytter de p-pladser som er i området og ikke parkerer således at 

udsynet hindres ved udkørsel fra feks. sideveje, det er også værd at være opmærksom på at der i hele Torstorp er zone 

parkering, hvilket betyder at der kun må parkeres i afmærket båse og ikke i vejkanter, busveje, græsarealer m.m.. 

Der er også værd at huske på at det ikke er tilladt at køre i bil på stierne, hverken til fælleshuse, hvis der er købt stort 

ind, ved til/ fra flytning eller af andre årsager, bredden på stierne er alene af hensyn til redningskøretøjer. 

Gennemgang & smøring af vinduer: Der er omdelt 14 dagsvarsel i forbindelse med at vores vinduer skal smøres og evt. 

justeres, det er vigtigt når man har modtaget 3 dagsvarslet finder ud af om man har mulighed for at være hjemme og 

hvis det ikke er tilfældet så aflevere en nøgle på ejendomskontoret så alle vinduer bliver efterset og smurt så vi ikke 

mister producentens garanti. 

Affald & skralde rum: Det er vigtigt at man husker at lukke sin skralde pose med husholdningsaffald inden den smides i 

containerne og at man ikke smider/ stiller den ved siden af containerne, dette for at der ikke er dyr som kan komme til 

affaldet, det er derfor også vigtigt at man går ud med posen med det samme og ikke har den stående udenfor hvor dyr 

kan få adgang til den. 

Storskrald stilles ved siden af containerne, husk at sætte det ind til siden så andre kan komme til containerne. 

SMS ordning: Hvis man endnu ikke er tilmeldt kan man kontakte ejendomskontoret, der skulle være plads til alle. 

Husk at hvis der er spørgsmål omkring projekter, fejl på installationer feks. køleskab, komfur m.m. så kontakt 

ejendomskontoret, da de ofte er dem der kan give svar på dit spørgsmål. 

Kontoret kan daglig kontaktes personligt mellem 9 og 10, torsdage også mellem 17 og 18, det er også muligt at sende en 

mail på vesterby@pc.dk, endelig kan man ringe til kontoret på 43 71 71 64, uden for åbningstiden oplyses vagt nr. 


