Nyhedsbrev oktober 2021.
Nyt fra bestyrelsesmødet
Som det blev fortalt på generalforsamlingen er gaspriserne steget dramatisk. Vi har sammen med vores
konsulent fra Force Technology forhandlet med E.ON, og kan nu meddele, at prisen per MWh i 2022 vil stige
fra 560 kr. (budget 550 kr.) til 1.090 kr. Samtidig stiger det faste bidrag fra 6.315 kr. til 8.000 kr. Som markedet
ser ud nu, vil gasprisen falde i 2023, og hvis det holder stik, vil vi igen kunne sænke priserne.
Bestyrelsen gennemgik regnskabet for 3. kvartal og det ser fortsat fornuftigt ud.
TDC/Dansk Kabel TV meddeler i begyndelsen af det kommende år, hvornår man vil etablere fibernettet hos
os.
Vi har fået et tilbud fra Home Charge/Dansk Kabel TV på etablering af ladestandere til el-biler, og det ser
meget fornuftigt ud. Vi mangler fortsat at afslutte forhandlinger med to andre leverandører, men det står
allerede nu klart, at der bliver mulighed for at fremlægge et beslutningsforslag til næste generalforsamling.
Forbindelsesstien i Cedervangen ved nummer 61-63 er lagt om, og med de seneste dages regnvejr kan vi nu
se, at der er den hældning, der skal til for at afvande stien.
På generalforsamlingen blev vi pålagt at omlægge vejen/stien mellem L79 og Fælleshuset, og vi har fået et
tilbud. Der vil blive indhentet et kontroltilbud, og så vil arbejdet blive sat i gang i begyndelsen af det
kommende år.
Bliv klar til kommunevalget med stort vælgermøde i Rønneholtparken.
RAG arrangerer vælgermøde torsdag 4. november i den store sal i Fælleshuset.
Er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, eller vil du heppe på din kandidat under debatten, så kom og
vær med.
Der er tilsagn fra følgende repræsentanter for partierne:
Liste A Miki Dam-Larsen
Liste B Merete Kjølholm
Liste C Jørgen Johansen
Liste D John Jensen
Liste F Nikolaj Buhrmann
Liste V Karsten Längerich
Ukrudtsbørste
Til den grønne afdeling har vi købt en ukrudtsbørste til traktoren, så vi kan reducere brugen af
ukrudtsmiddel og i stedet bruge mekanisk bekæmpelse. Den vil især kunne bruges langs vejene og
asfaltstierne.

Efterårets planteprogram
Som vi tidligere har beskrevet, er der et omfattende program for fornyelse og ny-plantning i vores grønne
områder.
Foreløbig er der sat forskellige græsser på muren ved Cedervangen/Enevangen vest og ved den nye sti i
Cedervangen. Når de vokser til næste år vil der være 7 forskellige græsarter i varierende højde fra 30 cm. til
160 cm.

Ved parkeringspladserne i Enevangen Øst, Cedervangen Vest og Ligustervangen Vest er der en total
fornyelse af beplantningen, og samtidig har vi fornyet flisebelægningen ud for hvert hus.

Der er også tyndet ud og nyplantet i bedene ved flere af de øvrige parkeringspladser i Cedervangen,
Enevangen og Ligustervangen.
Generelt fjernet vi store træer i alle beplantninger mellem stierne foran forhaverne og parkeringspladser.
Årsagen er, at træerne trives dårligt disse steder, hvorfor deres rødder søger ind under asfalten, så de
sprænger asfalten. Fremover vil der være beplantning af buske, som ikke bliver høje, og som kan tåle at
blive klippet.
Vores kejserbuske ved Cedervangen langs Rønneholtparkvej er blevet suppleret med 5 ekstra planter,
samtidig med at vi har fået foræret en stor plante, som nu står på hjørnet af Cedervangen.
Senest er der plantet en hæk af laurbær-kirsebær langs hegnet på sydsiden af svømmebassinet. Der er sat
store planter, som snart vil sikre en mere ugenert badeoplevelse ved bassinet.

Ændringer i TV pakker og priser 2022
Vi har fået priserne på TV pakker fra YouSee for 2022. Der sker stigninger, og der vil ske mange ændringer i
hver af pakkerne og i Bland Selv mulighederne.

Bidrag til netværk
Administration
Pakkeskift, ned
Pakkeskift, op
Grundpakke
Mellempakke
Fuldpakke

2021
161.55
161.55
450,00
200,00
2.149,20
4.777,08
6.411,84

2022
165,60
165,60
450,00
200,00
2.255,52
5.245,80
6.881,64

Der sker følgende ændringer i pakkerne:
Grundpakke: Paramount Network udgår, TV2 News og TV3 Puls kommer med.
Mellempakke: Tre nye børnekanaler fra Nickelodeon kommer med.
Fuldpakke: 4 C More kanaler udgår. Viaplay kommer til som streaming med Viaplay-appen. 2 Paramount+
kanaler kommer til.
Der sker endvidere en række ændringer i Bland Selv og Ekstrakanaler, men det vil der blive givet direkte
information om. En samlet kanaloversigt er lagt på vores hjemmeside, og kan ses her.

Ny klub i Rønneholtparken.
En gruppe motorcykel entusiaster har startet en uformel klub i Rønneholtparken. Hvis I tror, at der nu skal
være rockerborg hos Lasse i Magnolievangen, så tro om igen. Her er kun tale om et hyggeligt fællesskab,
som udelukkende er af rekreativ art og man kan bruge den hvis man vil ud og køre tur sammen.
”Klublokalet” er på Facebook, hvor man kan melde sig ind i gruppen RPH MC. Det er der allerede omkring
10, der har gjort. I den virkelige verden kan man kontakte Lasse i M37 eller Martin i M18.

RAG holder julestuen.
Nu er det snart jul, og så skal der forberedes med juledekorationer, adventskranse, julehjerter og alt det
andet som hører julen til.
RAG hjælper på vej ved at holde julestue i Fælleshuset Søndag 21. november kl. 12.00 – 17.00.
Kom og hyg med naboer og familie (man må gerne tage bedsteforældre, børnebørn og andet godt med)
mens julemusikken spiller og skumringen falder på.

