Nyhedsbrev marts 2019.
Nyt fra bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet 26. februar omhandlede bl.a. de sidste detaljer om afholdelse af generalforsamlingen,
gennemførelse af MUS samtaler med medarbejderne, og opfølgning på informationsmødet med YouSee.
Forretningsføreren orienterede om forhandlingerne med E.ON om de fremtidige varmepriser, når vores
fastprisaftale udløber i 2020.
Parkering på stierne
Vi har mange problemer med, at der bliver parkeret i kortere eller længere tid på vores stier. For nyligt fik vi
denne henvendelse fra en grundejer:
Ja, så var ambulancen her igen i XXXXvangen.
Heldigvis holdt der ingen parkerede biler for natten denne gang, så redderne kunne komme til !
Inden for det sidste år har alene min kone og jeg haft brug for ambulance 3 gange; heraf 2 med fuld
udrykning. ( åbent mavesår / blodprop i hjernen )
Sidste gang udtalte redderne, at de ofte var ude for, at det kunne knibe med ordentlig adgang til adressen
pga. parkerede biler på fællesstierne ved husene.
Hvad kan vi gøre ? Reglerne er jo klare nok:
§10.Parkering
stk. 1. Al parkering af personautomobiler, minibusser, camping-, last-, flytte- eller fragtvogne eller andet
lignende er forbudt på eller ud for parcellerne, medmindre det alene sker for at foretage almindelig af- og
pålæsning og lignende. Parkering må alene foregå på de projekterede parkeringspladser.
Bilkørsel og parkering på græsarealerne
I forlængelse af historien oven over, kan vi desværre konstatere at det ikke kun er på stierne, at der køres og
parkeres unødvendigt. Det gælder også på græsarealerne. Det har været særligt slemt i Askevangen, hvor vi
nu har været nødt til at sætte hegn op. Det er ikke så pænt, men det er bedre end at få kørt græsset i stykker.
Det koster penge til stolper og tid, da vi nu skal klippe omkring stolperne ved hver græsslåning. Men desværre
er det åbenbart nødvendigt. Vi har haft dette emne oppe mange gange, og vi kan kun opfordre til, at I selv er
med til at begrænse problemerne. Lad være med at køre på græsset, og hvis I har håndværkere, så få dem til
at holde på parkeringspladserne.

Nye planter på parkeringspladserne
Vi er nu færdige med at tilplante kummerne, og der vil snarest blive markeret med refleks på kanten af dem,
da der tilsyneladende fortsat er problemer med påkørsler.
Ventet og savnet - DOCSIS 3.1 er klar
Denne overskrift er nok ikke helt forståelig for alle, men vi indgik i 2017 en aftale med YouSee om renovering
af vores hybridnet og opgradering til den nye hurtige standard, der betegnes DOCSIS 3.1.

Gravearbejdet og udskiftning af forstærkerne skete for et år siden, men arbejdet i systemerne på centralerne
hos TDC har taget længere tid. Imidlertid er alt nu klar og i drift, så hvis man har behov for det, er der nu
mulighed for at bestille en hastighed på sit bredbånd på op til 1.000 MBit.
YouSee møder
14. marts afholdt vi et velbesøgt informationsmøde med YouSee. For de, der ikke havde lejlighed til at
deltage, er der her en mulighed for at se præsentationen, som er lagt på vores hjemmeside. Du finder den
her YouSee præsentation
Husk at vi efterfølgende får besøg af deres informationsbus 9. april. Der uddeles informationsbrochurer om
det.
Renovering af Stern
Årets arbejde går i gang 25. marts og omfatter som tidligere meddelt området om syd. Der gives information
til de berørte husejere to uger før, arbejdet påbegyndes på deres blok.
Generalforsamling
Husk generalforsamling 25. marts. Vi har fået en hel del henvendelser om ladestationer til el-biler og
bestyrelsen vil fremlægge de foreløbige resultater af undersøgelserne om mulige løsninger.

