
Beboerinformation 

Waoo - Stikledningsanlæg 

Arbejdet med at opsætte modem og Radio/
fjernsynsstik i lejligheder kører planmæssigt. 
Servicetelefon til installatør Mike er 
28 88 48 21  
Beboerne skal dog være opmærksom på at 
den kollektive aftale vedr. levering af fjern-
synspakker ophører automatisk den 1. okto-
ber 2014. 
 

Har man derfor ikke lavet en aftale med 
Waoo vil der være sort skærm via anten-
nestikket. 
 
 

Bredbånd - Internet 
Har beboere en aftale med YouSee om 
levering af bredbånd, skal denne opsi-
ges af den enkelte beboer. 
 

Om Opsigelse af YouSee Bredbånd 

Du opsiger dit YouSee Bredbånd ved at rin-
ge til Kundeservice. 70 70 40 40 hverdage 
8.00-17.30 - fredag til 16.30 
 

Opsigelsesvarsel 

Du skal for en ordnes skyld opsige dit You-
See Bredbånd. Det skal ske med én måneds 
varsel.  
Altså inden den 1. september 2014 
 

Afslutning af bredbånd  

Når du opsiger dit Bredbånd, mister du og-
så automatisk: 

Din YouSee e-mail-adresse 

YouMusic og muligheden for frit at 
hente musik fra nettet 
Web-tv og muligheden for at se dine 
tv-kanaler på din pc 
 

Returnér udstyr 

Efter den 1. oktober skal du returnere 
udstyr, som f.eks. et bredbåndsmodem 
eller YouSee Boks. Kik i den aftale du 
har med YouSee. Spørg eventuelt kun-
deservice og hvad og hvordan du skal 
sende udstyret til følgende adresse: 

YouSee A/S 
C/O Leman Express 
Ventrupvej 6 
2670 Greve 

Ny aftale - Digitale signaler via Waoo. 

Som nævnt er der ikke TV-signaler fra anten-
nestik med mindre man har indgået en aftale 
med Waoo. 
I den forbindelse skal beboerne være op-
mærksom på følgende: 
 

De beboere som bestiller produkter før 
21/9-14 får en faktura for perioden 1/10 til 

- 31/12-2014 (dvs for 3 mdr.). 

De beboere som først bestiller efter den 
21/09-2014, får en faktura medio decem-
ber for perioden 1/10-2014 – 31/03-2015. 

(dvs for 6 mdr) 

 

Det gamle antennebidrag 

Da udregning af antennebidrag altid er fore-
gået i juni/juli måned i forbindelse med afde-
lingens budget, og priserne for de program-
mer der leveres fra  YouSee altid fastlægges 
i det efterfølgende års første måneder, har 
der altid været et lille underskud på antenne-
budgettet 
Dette underskud er så lagt til det efterfølgen-
de års regnskab. 
Opgørelsen er ved at blive foretaget og der-
efter skal bestyrelsen afgøre hvor meget der 
udestår og på hvilken måde det betales. 
Herefter vil der ikke længere være noget der 
hedder antennebidrag på huslejekvitteringen. 
 
Renovering af varmecentral 

I forbindelse med arbejdet i varmecentralen 
kan det ikke undgås at der opstår problemer 
som kommer til at berøre beboerne. 
Bl. a. skal der etableres midlertidige funktio-
ner som sikrer at der er varmt vand. Dette 
søges løst med indsætning af midlertidige 
varmelegemer, som kan afstedkomme at der 
ved stort forbrug kan være varierende varmt 
vand. 
Dette vil dog ikke påvirke vaskerierne 
Desuden skal hele EL-Tavlen i varmecentra-
len moderniseres, og derfor kan der fore-
komme gener når der vil blive slukket for 
strømmen mens elektrikeren arbejder. 
Bestyrelsen håber på beboernes forståelse. 

 

(Fortsættes på bagsiden) 
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København, den 25. august 2014 

Ordinært afdelingsmøde 
 

Tirsdag den 23. september 2014,  
Kl. 19.00 

 

Hermed indkaldes beboerne i Lægeforeningens Boliger, afdeling 1 og 2 - Østerbro, 
til ordinært afdelingsmøde i henhold til vedtægterne. 
 

Afdelingsmødet holdes ny gymnastiksal,  
Strandvejsskolen, Sionsgade 1, 2100 København Ø 

 

Der vil være adgang til lokalerne fra kl. 18.30 
 

Dagsorden : 
 

1. Velkomst – valg af dirigent, stemmetællere og referent. 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde  
3. Godkendelse af driftsbudget for afd. 1 og afd. 2 for det kommende år. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. 
7. Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, bedes venligst afle-
veret i en lukket kuvert mærket ”afdelingsmøde” på ejendomskontoret, Nyborgga-
de 11 st., og skal være afdelingsbestyrelsen i hænde  
 

senest tirsdag den 9. september 2014 – kl. 12.00. 
 

Bemærk venligst at forslagsstiller har mulighed for at begrunde sit forslag på selve 
afdelingsmødet. Fremsendte forslag uden navn og adresse, kan ikke behandles på 
afdelingsmødet. 
 

Forslag til budget og indsendte beboerforslag vil blive omdelt til afdelingernes lejere 
senest en uge før mødet. 
 

På afdelingsbestyrelsens vegne 
 

Alex Rasmussen  
Formand 

 
 

Husstandsomdelt  af ejendomskontoret den 25. august 2014  


