Nyhedsbrev Jul 2014.
Selvom der allerede har været udsendt et Nyhedsbrev for december vælger vi alligevel at udkomme med et
ekstra nummer, da der er lidt praktiske informationer.

Juletræer
Når der er danset af omkring træet, skal det videre i det store kredsløb. Det hjælper kommunen med ved at
afhente vores brugte juletræer. For at gøre arbejdsgangen så nem som muligt, har vi markeret 6 pladser i
parken med en rød/orange markering, hvor man kan lægge træet.
HUSK: TRÆER MÅ IKKE AFLEVERES MED ”FOD”.
Kommunen tager ikke træer med fod, idet søm og skruer ødelægger deres flis maskiner.
Juletræerne kan lægges følgende markerede steder:
Askevangen:
Hjørnet af p-plads ved blå container.
Cedervangen:
Stamvej græsplæne ud for nr. 56-64
Enevangen:
Lille lund, venstre side, indkørsel ulige nr.
Ligustervangen:
Græsplæne venstre side, indkørsel ulige nr.
Magnolievangen: Højre side, indkørsel, ulige nr.
Pinjevangen:
P-plads ved blå container
For at hindre at nytårsløjer udvikler sig til hærværk vil flaskecontainerne blive fjernet i alle vange før nytår
og opsat igen i uge 1.

Juletid er indbrudstid
I juletiden kommer der desværre ikke kun indbudte gæster men også dem, som vi helst ikke vil have besøg
af. Antallet af indbrud stiger op mod jul. Der har i den sidste uge være tre indbrud i Rønneholtparken, som
vi har hørt om. Hvis uheldet er ude, dækker husforsikringen eventuelle skader på ejendommen, mens det
er jeres indboforsikring, der dækker det, der bliver stjålet.
Men det er selvfølgelig meget bedre at forhindre indbrud. Der kan etableres ekstra sikring af døre og
vinduer, men aktivt naboskab er også godt. Derfor hold øje med hinandens huse, og hvis du er væk, så giv
naboen et praj, så de kan se efter huset for dig.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes i marts måned. I henhold til vedtægterne, er sidste frist for indsendelse
af forslag til generalforsamlingen, den 31. december 2014.

Nyt fra YouSee
Ny sportskanal i Fuldpakken
YouSee og TV 2 har indgået en aftale, der betyder, at vi får adgang til TV 2’s nye sportskanal 9. januar 2015.
Navnet på den nye sportskanal er endnu ikke offentliggjort. Kanalen lanceres i Fuldpakken på programplads
49, kan vælges i Tv med Bland Selv universet og som Ekstrakanal til 40 kr. pr. måned. Kanalen lanceres i HD
og distribueres kun digitalt.
Kanalen indlæses automatisk allerede nu, når man genindstiller sit tv i forbindelse med kanalomlægningen,
som blev gennemført 2. december. Indtil den 9. januar vil der være et skilt på kanalen, hvor der står, at
kanalen lanceres 9. januar 2015.

TV 2’s nye sportskanal har fokus på danske sportsrettigheder, live-transmissioner, events og journalistik fra
det nye TV 2 Sportscenter.
Kanalen har rettighederne til en lang række sportsgrene og turneringer – bl.a. Metal-ligaen og
internationale slutspil i ishockey, NBA og den danske basketliga, cykling, den hollandske æresdivision plus
EM og VM i fodbold, dansk DTC-motorsport, badminton, vintersport, OL, svømning m.m. – og naturligvis
håndbold.
Fordele ved at samle bredbånd og mobil hos YouSee
Med den nye aftale, som vi har indgået med YouSee er der en række fordele ved at samle flere produkter
hos dem. Alle med Bredbånd på 15 Mbit eller derover kan vælge et af deres mobilabonnementer: Mellem,
Stor eller Stor+ Europa, så lægger YouSee 10 GB ekstra data oven på op til 5 mobilabonnementer pr.
husstand hver måned. Uden det koster ekstra.
Er man allerede Mobilkunde hos YouSee, kan man også få fordelen på 10 GB data, hvis man vælger at flytte
sit Bredbånd til YouSee.
YouSee Play Live TV
Fra 16. december er der givet adgang til YouSee Play Live-tv til alle der har abonnement på Fuldpakken. Med
YouSee Play Tv & Film har man adgang til at se Live-tv, hvor og hvornår man vil.

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer af
grundejerforeningen fra bestyrelsen og medarbejderne.

