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Nyt fra bestyrelsen
Ragavan (formand) har efter 3½ års formandsperiode valgt at trække sig fra bestyrelsen den 12/9-2016
på grund af personlige årsager. Ragavan forsætter med at hjælpe/rådgive bestyrelsen via udvalgsarbejde
med områder som IT, kommunikation og økonomi.
Lissi Kjær (næstformand) er fraflyttet afdelingen ultimo september 2016.
De nævnte ændringer betyder at Ulrik og Ramus som var
suppleanter, er nu indtrådt i bestyrelsen som medlemmer.
Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
►

Ulrik Stavnsbjerg, formand - på valg i marts 2017

►

Simon Andersen, bestyrelsesmedlem - på valg i marts 2018

►

Mounir Sobhie, Kasserer - på valg i marts 2017

►

Levent Okten, bestyrelsesmedlem - på valg i marts 2018

►

Rasmus Bentsen, bestyrelsesmedlem - på valg i marts 2017

Kommende aktivitet
 Ordinært afdelingsmøde
mandag den 13. marts 2017

På afdelingsmødet i marts 2017 skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 nye suppleanter og en intern
revisor samt en intern revisor suppleant.
Referat fra det seneste bestyrelsesmøde kan læses på forsiden af afdelingens hjemmeside:
www.afd127.dk
Der skal udføres følgende arbejder/projekter i den kommende tid:
►

Affaldsøer i alle gårde til de fritstående containere. Bestyrelsen er desværre stødt på et dilemma i
forbindelse med, at rådgiveren mente, at der skal tænkes en i samlet affaldsløsning. Derfor er
indretning affaldsøer sat i bero indtil rådgiveren udarbejder en rapport med forslag til en samlet
løsning.

►

Klimasikring - arbejdet med genopretning og nivellering af flisebelægning er afsluttet. Formålet med
klimasikring var at undgå afstrømning af regnvand til kælderhalse (og kældre) ved større skybrud.
Det betyder også, at vi undgår vandpytter, der fryser til på gangstier, så der er risiko for
personskade om vinteren. Arbejdet betyder, at det bliver mere sikkert at gå de berørte steder. Der
er opsat støttemure ved de steder, hvor det er nødvendigt.

►

Dialog med kommunen om lukning af vores område med hegn/port. I første omgang søges der om
byggetilladelse til at opsætte en port for enden af Uffesgade/brandvejen. En beskrivelse af
problemstillingen samt skitse er sendt til administrationen, som skal ansøge om byggetilladelse hos
Københavns Kommune.

►

Der skal males opgange (budget 90.000 kr.).

►

Der skal opsættes en lille grill støbt i beton i alle gårde, således at borde/ bænke ikke brugt som grill
plads. Denne opgave er udsat til foråret 2017.

►

Der skal undersøges muligheder for billigere internet og evt. TV. Bestyrelsen har i samarbejde med
administrationen igangsat en proces for at afsøge markedet/muligheder. Læs om den nye lovgivning
på TV-området på side 4.
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Ny TV- og internet aftale
Folketinget har langt om længe vedtaget en ny lov om TV-programpakke (Frit valg af tv-distributør,
distribution af digital radio, m.v.), som trådte i kraft den 1. juli 2016. Lovens titel taler om frit valg af TVdistributør, og det var også den oprindelige debat, der startede med forhandlingerne forud for
Medieforliget i 2012. Lovens endelige udformning handler dog ikke om frit valg af TV-distributør, men om
beboernes ret til at fravælge modtagelse af og betaling for TV. Der er nogle forbehold vedrørende
beboernes ret til at fravælge TV-pakker, som er opridset neden under:
►

Alle beboere skal i fremtiden kunne fravælge at modtage og betale for TV, som tilbydes i vores
boligafdeling.

►

Den eksisterende kontrakt med YouSee, som er indgået skal respekteres i kontrakternes løbetid.
Det betyder, at beboernes frihed til at fravælge TV først træder i kraft, når den eksisterende
kontrakt udløber (juli 2019) eller, når kontrakten opsiges eller fornys. I vores afdeling betyder det,
at der skal først indgå en ny aftale, før man kan fravælge betaling til TV. En opsigelse af vores
nuværende TV kontrakt med YouSee før tid, betyder at vi skal betale 261.000 kr. til YouSee.
Beløbet er afsat i afdelings økonomi, og svarer til det tilskud, som YouSee gav i forbindelse med
ombygning af vores forældede TV-anlæg.

►

Alle beboere skal fortsat deltage i betaling af det tekniske udstyr, kabling i ejendommen og
administration af TV-programpakker i afdelingen (fællesudgifter). I dag betaler vi 137 kr. om
måneden over huslejen, som består af fællesudgifter (6 kr.) og grundpakke fra YouSee (131 kr.).

Det er komplekst og dermed svært at skabe et overblik over de forskellige muligheder og dermed at
vælge den bedste løsning i vores afdeling.
Bestyrelsen har med udgangspunkt i den nye lovgivning igangsat en proces for at afsøge markedet med
henblik på at indgå en ny TV & internet aftale. Valg af firma skal behandles på et afdelingsmøde, og
bestyrelsens intention er, at det skal være billigt for beboerne på både kort og langt sigt samtidig med, at
beboerne skal have mulighed for at fravælge betaling af TV-programpakke. Ydermere skal IT-anlægget
være fremtidssikret.

Antennebudget fra 1. januar 2017
Den 1. januar 2017 stiger antennebidrag (betales over huslejen) til 145 kr. pr. måned pr. bolig, heraf
udgør fællesudgifter 4 kr., mens grundpakken udgør 141 kr.
Samlet set er det en stigning på 8 kr. pr. måned, svarende til ca. 6 %.
Den primære årsag til stigning skyldes at grundpakken fra YouSee stiger med ca. 4% mens de
ophavsretslige afgifter (Copy-dan) til kunstnere, forfattere, TV-producenter, m.fl. stiger med ca. 15%.
Du kan læse mere om de forskellige TV-pakker fra YouSee, se priser, få hjælp til TV-opsætning, mv. på
afdelings hjemmeside her: Tryk her!
Hvis man ønsker hjælp eller har spørgsmål, kan man kontakte Ragavan fra IT-udvalget via e-mail:
kom@afd127.dk
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Nyt fra ejendomskontoret
Der er sket en nogle personaleændringer på ejendomskontoret. Ejendomsmester Henrik Weith er blevet
opsagt sin stilling, og Tom Hansen har desværre valgt at opsige sin stilling som ejendomsmester assistent.
Bent Berg-Sonne er ansat som ejendomsmester pr. 1. december 2016. Tag rigtig godt i mod Bent.
Vibo har igangsat en proces med henblik på at ansætte en ejendomsmester assistent.

P-licens for kalenderåret 2017 kan købes hos ejendomskontoret
Ejendomskontoret oplyser at det nu er muligt at købe p-licens for 2017. De kan købes på
ejendomskontoret Jagtvej 113H, 1. sal. i åbningstiden, dagligt fra 8.00 - 9.00 samt første tirsdag i
måneden fra kl. 16.00 - 18.00
For at købe en p-licens skal være registreret som beboer i afdeling 127. Der kan kun købes et kort pr.
bolig.
Husk at medbringe bilens registreringsattest samt sygesikringsbevis. Det koster 200 kr. om året, og
der kan desværre kun betales med kontanter.
Vær opmærksom på at p-licens med udløbsdato den 31. december 2016 ikke vil blive accepteret af
parkeringsvagten efter den 1. januar 2017.

Udlejning af bolig via AIRBNP
Der har været en del aktivitet med at nogle beboere har udlejet deres bolig via Airbnp. Det har desværre
skabt en del utryghed blandt beboerne, da fremmede har været i vores område samtidig med at der er
blevet ringet på i utide hos alle i opgangen, hvilket har været belastende.
Det er blevet populært at udleje sin bolig til turister og andre via airbnb. Det kan være fristende at tjene
ekstra penge på at udleje sin bolig til turister via airbnb eller andre udlejningstjenester. Og tjenester som
airbnb gør det nemt at udleje sin bolig til turister på dagsbasis, ugebasis eller månedsbasis, så folk kan bo
i private boliger fremfor på hotel, og dermed spare penge.
Men pas på, det er ulovligt at udleje via airbnb eller andre udlejningstjenester, når man bor i en almen
bolig. I henhold til almenlejeloven ”kan en lejer ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det
lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand”.
Men ikke nok med, at det er ikke lovligt at udleje via airbnb eller andre udlejningstjenester i henhold til
almen lejeloven. Det er heller ikke lovligt i henhold til boligreguleringsloven, hvis man udlejer sin bolig til
ferieformål eller anden midlertidig benyttelse. Man må nemlig ikke bruge sin bolig til andet end
helårsbeboelse uden at have kommunalbestyrelsens samtykke. Boligerne skal således bruges til beboelse
og ikke til hotelvirksomhed.
Men man må selvfølgelig godt fremleje sin bolig, såfremt man skal flytte midlertidigt eller lignede. Men det
kræver altid, at man, før man foretager fremleje, får en tilladelse til dette af VIBO. Hvad kan der så ske,
såfremt man ulovligt udlejer via airbnb eller andre udlejningstjenester. Da der er tale om ulovlig fremleje,
vil man kunne miste sit lejemål, såfremt det bliver opdaget, at der sker udlejning gennem airbnb eller
andre udlejningstjenester.
Kilde: Vibo’s nyhedsbrev - oktober 2016
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Nyt fra YouSee
I forbindelse med at YouSee slukker FM-signalet fra 9. januar til 24. februar 2017, skal de beboere, der
har hørt FM-radio via deres kabel-tv-stik til at høre radio på en ny måde.
En af løsningerne er at købe en digital radio – også kaldet en DAB-radio. Derfor har YouSee i samarbejde
med Elgiganten sørget for, at de beboere, der har tv fra YouSee, kan få 20 % rabat på alle DAB-radioer
og DAB-adaptere. Tilbuddet gælder ikke for allerede nedsatte produkter.
Rabatkoden skal oplyses i Elgigantens butikker eller på www.elgiganten.dk, når der foretages køb.
Rabatkoden er: YOUSEERADIO
I forbindelse med FM-sluk er der også mulighed for at bestille en gratis stueantenne, så man stadig kan
høre radio. Det er muligt at skrive sig op på www.yousee.dk/tv2017. Så sender YouSee en stueantenne
til dem sidst på året uden beregning. Der kan kun bestilles én stueantenne pr. bolig.
Her kan du se en video om ovenstående. Tryk her!
Bestil en stueantenne gratis
(tryk her)!

Den nye kontanthjælpsreform!
Der er i Folketinget vedtaget nye regler, som kan have stor betydning, hvis du er på kontanthjælp eller
som flytning modtager den såkaldte integrationsydelse. 30.000 familier forventes at blive berørt af
kontanthjælpsloftet i Danmark.
Det er for mange vil blive svært at få den daglige økonomi til at hænge sammen og dermed også svært at
betale huslejen.
Med dette brev opfordrer vi derfor dig til at søge rådgivning, hvis du vil vide om de nye regler rammer dig.
Du vil samtidigt også kunne få rådgivning om, hvad du eventuelt kan gøre for at få hverdagsøkonomien til
at hænge sammen trods den indtægtsnedgang, som eventuelt kan vente dig.
Boligselskabernes Landsforening (BL) har lavet en folder, hvor man kan få overblik over kontanthjælpsloftet og konsekvenserne. Læs folderen her!

Regnskab over beboer aktiviteter
I afdelingens budget er der hvert år budgetteret med 40.000 kr. til beboer aktiviteter. Når bestyrelsen
har planlagt en aktivitet, beder vi administrationen om at overføre et beløb som udlæg, fra afdelings
driftsregnskab til vores bank konto. Når aktiviteten er afholdt, udarbejdes der et regnskab tilhørende alle
kvitteringer. Hvis der er penge tilbage, overføres det resterende til afdelingens driftsregnskab.
Hver gang bestyrelsen har afholdt en aktivitet fx en arbejdsdag, banko aften eller lignende, aflægges der
regnskab, som ligges op på afdelingens hjemmeside her: Tryk her!
Regnskaber over bestyrelsens rådighed samt regnskab over udlejning af beboerlokale ligger tilgængeligt
via den nævnte side. Disse regnskaber vil blive fremlagt af bestyrelsen på ordinært afdelingsmøde i marts
måned.
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Afholdt mad- og sundhedsfestival søndag den 4. september 2016
Bestyrelsen har sammen med den boligsociale helhedsplan ”Mimerskvarteret” arrangeret dette
arrangement, som var en stor succes med pænt
fremmøde blandt beboerne. Der blev solgt lækkert
mad fra alle verdenshjørner, som nogle beboere havde
lavet.
Alt salg (ca. 344 kr.) fra baren og bod, som
bestyrelsen og Mimerskvarteret havde stillet op, blev
doneret til Dansk Flygtningehjælp.
Kunst projektet ”Skyen” blev indviet af kunstneren
Simon Hjermind Jensen, som også fortalte kort om
”Skyen”.
For børnene var der arrangeret danse og karate
opvisning.
For mændene var der sundhedstjek og vejledning med
hjælp fra sygeplejersker fra Sundhedshuset i Mimersgade.
Alt i alt en god og hyggelig dag med masser god mad og stemning. Vi håber på en gentagelse i maj
2017, hvor der er samtidig vil være børne musikfestival i Thors Park.
Se flere billeder fra dagen her!
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Affaldssortering eller mangel på samme!
Som opfølgning på informationsmødet
den 3. februar 2016 vil bestyrelsen
prøve at informere fremadrettet om,
hvor mange bøder vi sandsynligvis får
som boligafdeling. Kommunen giver
bøder på 1.500 kr. pr. container pr.
gang, der ikke er sorteret korrekt.
I mellemtiden har kommunen ikke
påbegyndt af udstede bøder endnu,
men det er lige på trapperne.
På kommunens hjemmeside
www.kk.dk/affald kan man søge efter
vores ejendom, og her dukker en
meddelelse op om, hvor mange
containere, der ikke er sorteret korrekt.

22-04-2016:
22-04-2016:
22-04-2016:
22-04-2016:
22-04-2016:
04-05-2016:
04-05-2016:
04-05-2016:
04-05-2016:
27-05-2016:
10-06-2016:
13-07-2016:
13-07-2016:
13-07-2016:
06-12-2016:
09-12-2016:

Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret
Fejlsorteret

affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald
affald

-

Thorsgade 40 - Metal
Jagtvej 107E - Hård plast
Jagtvej 107E - Hård plast
Thorsgade 40 - Elektronik
Jagtvej 107E - Metal
Jagtvej 107E - Metal
Jagtvej 107E - Hård plast
Jagtvej 107E - Metal
Jagtvej 107E - Hård plast
Jagtvej 107E - Pap
Jagtvej 107A - Pap
Jagtvej 107E - Hård plast
Jagtvej 107E - Hård plast
Jagtvej 107E - Metal
Thorsgade 8A - Metal
Thorsgade 40 - papir

Affald, støj, mv.
Trappen er din vej ud og brandmændenes vej ind, hvis der opstår brand. Da trappen skal fungere som
flugtvej, er det meget vigtigt, at trappen og opgangen altid er ryddet. Der må ikke stilles sko,
barnevogne, aviser, m.m. i opgangene.
Det er åbenbart stadigvæk svært for en del beboere at overholde husordenen i vores afdeling. Bestyrelsen
henstiller til, at man venligst respekterer husordenen og tager hensyn til de øvrige beboere og naboer.
Det er i beboernes fælles interesse, at ejendommen og de tilhørende fællesarealer har det bedst muligt.
Det er derfor vigtigt, at afdelingens beboere udviser nænsomhed over for beplantninger og græs. På
denne måde bevares de pæne arealer, og samtidig holdes omkostningerne til vedligeholdelse nede. Husk
at det er vores husleje-penge, der vil blive brugt unødvendigt til ekstra vedligeholdelse.
Nogle beboere finder det i orden af holde opgangsdøren åben, så den ikke kan lukke/låse. Det er ikke
særlig smart, da det betyder at døren står åben døgnet rundt, hvor stor utryghed blandt de øvrige
beboere samt unødvendig indtrængen af kulde.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at blokere døren!
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Nyhedsbrev & sms-service
En af bestyrelsens målsætninger er at få koblet så mange beboere som muligt på bestyrelsens
nyhedsbrev, da det er meget nemmere, hurtigere og billigere at informere via e-mail. Bestyrelsen har ikke
længere tid til at udskrive nyhedsbreve på papir og herefter omdele til alle beboere.
Hvis du tilmelder dig til sms-service, vil du modtage en sms med vigtige informationer ved fx
driftsforstyrrelser, så som hvis der fx mangler vand, el eller lignende.
Hvis du ikke har tilmeldt dig til afdelingens sms-service, kan du gøre det ved at scanne stregkoden til
højre med en smartphone eller tilmelde dig via denne side: Tryk her!

Nyt booking system til leje af beboerlokale
Bestyrelsen har implementeret et online booking system til beboerlokalet. Formålet med
bookingsystemet er, at det skal være meget nemmere for bestyrelsen rent administrativt og meget
nemmere for beboerne, når de skal leje/booke beboerlokalet. Med booking systemet behøves beboerne
ikke længere at tage kontakt til bestyrelsen først.
Man kan kun leje lokalet fra fredag kl. 17.00 til søndag kl. 18.00, prisen er følgende:
Leje
Depositum
I alt

700 kr.
1.500 kr.
2.200 kr.

Når man har oprettet sig som bruger i booking-systemet, får man automatisk tilsendt oplysninger via email og sms til at logge ind i systemet efterfølgende. Herefter kan man booke den weekend, man gerne vil
leje. Når man har booket lokalet, skal man efterfølgende overføre 2.200 kr. til denne bank konto i Nordea:
2191 - 8979 599 707
Læs mere om det på hjemmesiden her: Tryk her!
Vibo’s administration har indgået en erhvervsaftale med Danske bank om mobilepay som
betalingsløsning, og det vil formentlig blive implementeret på et eller andet tidspunkt.
På næste side kan man se et skærmbillede af bookings-systemet.
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Udlevering af gæste p-licens (gyldig i 24 timer)
Det er stadigvæk kun muligt at få 4 stk. (1 ark) gæste p-licens, under
bestyrelsens kontortid. Det er tilsyneladende stadigvæk svært for nogle
beboere at forstå. Parkeringspladser er forbeholdt vores beboere, som
bor i vores boligafdeling, og derfor udleveres gæste p-licens kun i
begrænset omfang. Så er det sagt og påskrevet!

Bestyrelsens kontortid i
beboerlokalet, hver tirsdag i
lige uger fra kl. 17.00 - 18.00
►
►
►
►
►

Lukket resten af december
Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 24. januar
Tirsdag den 7. februar
Tirsdag den 21. Februar

Kontakt bestyrelsen
Telefonisk træffes bestyrelsen hver tirsdag og torsdag mellem kl. 17.00 - 19.00.
Vi bestræber på at svare alle henvendelser hurtigst muligt.
Kontortid i beboerlokalet, hver tirsdag i lige uger, fra kl. 17.00 - 18.00
Mobil:
E-mail:
Hjemmeside:

5250 3853
ab@afd127.dk
www.afd127.dk

Såfremt du sender en e-mail til bestyrelsen, skal du huske at skrive dit navn, adresse og telefonnummer.

Vagt telefon (Falck)
I tilfælde af en akut alvorlig hændelse, udenfor ejendomskontoret åbningstid, kan Vibo’s vagttelefon
kontaktes på telefon 3342 0000.

Kontakt ejendomskontor (Vibo)
Adresse:
Jagtvej 113H, 1. sal (ind i gården, efter Fitness World)
Telefon:
3531 1500
E-mail:
oest@vibo.dk
Såfremt du sender en e-mail til ejendomskontoret, skal du huske at skrive dit navn, adresse og
telefonnummer.
Telefontid
Hverdage 8.00 -12.00 samt første tirsdag i måneden, fra kl. 16.00 - 18.00
Kontortid/personlig henvendelse
Hverdage 8.00 - 9.00 samt første tirsdag i måneden, fra kl. 16.00 - 18.00

Kontakt administration (Vibo)
Adresse:
Skt. Peders Stræde 49A, Postbox 2204, 1018 København K.
Telefon:
3342 0000
E-mail:
vibo@vibo.dk
Hjemmeside:
www.vibo.dk
Såfremt du sender en e-mail til Vibo, skal du huske at skrive dit navn, adresse og telefonnummer.
Kontortid
Mandag - torsdag kl. 10.00 -14.00 og fredag kl. 10.00 - 13.00
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