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Bestyrelsens forslag om ny leverandor af TV signaler mv:
Afdelingsmodet vedtager at bemyndige bestyrelsen til at fardigbehandle tilbud fra SEAS-NVE
vedr. levering at TV signaler mv. pi fibernet.

Tilbuddet omfatter etablering af fibernet samt frit valg for det enkelte lejemil mellem forskellige TV
pakker med tilhgrende tilkgbsmulighed for ekstra kanaler jf. udsendt materiale.
Tilbuddet omfatter desuden mulighed for tilkgb af internetforbindelser med hastigheder mellem
20 /20m/bit og 90/90 m/bit,
Endvidere omfatter tilbuddet mulighed for tilkgb af IP fastnettelefoni,
Begrundelse:
Der har varet et lrenge udtalt gnske fra mange beboere om at sti frit i forhold til valg af TV pakker.
Lovgivningen pA omridet er endret, si der nu bide kan gives det enkelte lejemil frit valg mellem
forskellige muligheder og ogsi frit valg til helt at sti uden for tilbuddet om levering af TV signal.
Mange har ogsi onsket en hurtigere internet forbindelse end den der kan leveres gennem vores
eksisterende kabelforbindelser, telefon eller mobile tridlose netvrcrkstjenester.
Det modtagne tilbud fra SEAS-NVE giver disse muligheder. SEAS-NVE leverer de nodvendige tekniske
installation for at systemet kan virke. Betalingen herfor er kr. 99 pr mflned per lejemil. Denne betaling
skal ske uanset om man deltager i ordningen eller ej, De 99 kr. pr m6ned kan for de lejemil, der
deltager, bruges som delvis betaling for valgt TV pakke eller internetforbindelse,
Man skal vare opmarksom

pi, at det hidtidige afdrag pi det eksisterende kabelnet pi

ca. kr. 40,-

pr

mAned fortsat skal betales af alle lejemAl, indtil linet hertil er endeligt udbetalt (2027). Ligeledes skal
der i en kortere irrakke betales ca. kr.3B,- per mined som regulereing af tidligere for lidt opkrrevet
betaling til YouSee. Afdelingsbestyrelsen arbejder pA at finde en fordelagtig mide at enten indlgse
eller omkontere lAnet.

Priseksempler:

Grundpakke:
kr.99.kr. 1,79./20 m/bit internet
I alt kr. 278.- hvoraf de 1,79.- opkraves direkte fra SEAS-NVE hos dig.
TV
20

De 99.- afregnes som

antennebidrag via Lejerbo.

TVUnderholdingspakke: kr.279.20/20 m/bit internet
kr.179.I alt kr. 458.- hvoraf de 359.- opkraves direkte fra SEAS-NVE hos dig. De 99.- afregnes som
antennebidrag via Lejerbo.

underholdningspakke: kr, 359.20/20 m/bit internet
kr.179.I alt kr. 538.- hvoraf de 439.- opkraves direkte fra SEAS-NVE hos dig. De 99.- afregnes som
antennebidrag via Lejerbo.
TV Stor

Pi Afdelingsmodet vil Martin Hansen fra SEAS-NVE besvare sporgsmil fra beboerne.

Bilag 2.

Forslag til vedtagelse

pi Afdelingsmsdet

2012 i "Det Hvide Snit":

Undertegnede lejere foresl6r, at afdelingsmodet vedtager folgende:

Hvis et vendebeslaget i et vindue gir i stykker, er det kun lejers eget ansvar i det omfang det uden rimelig
bevises, at skaden skyldes lejers manglende sikring af vinduet. Det skal trlle som bevis uden
rimelig tvivl, hvis der ikke er monteret stormkrog eller tilsvarende pi vinduet.

tvivl kan
I

de

tilfrlde, hvor der er tvivl

om ansvaret, sker udbedring afskaden for udlejers regning.

For at sikre mod en stigning i antallet af skader opfordres bestyrelsen til at igangsrtte forebyggende
vedligeholdelse og opdatere vedligeholdelsesplanen. Desuden opfordres bestyrelsen til at afsrette et belob pA
budgettet til udbedring afskader, der alligevel opstir pi vinduerne, baseret pfr erfaringstal fra tidligere &r og
konklusionerne fra den gennemgang, der er foretaget i efter6ret.

Endelig opfordres lejere, der ikke har monteret stormkrog eller anden sikring af vinduet, til at montere
sidanne, i det manglende sikring af vinduet vil vere grund til at pAdrage sig ansvaret, hvis vendebeslagene
96r i stykker.
Lasse Soager

Sigrid Pedersen

Nr. 43

Nr. 53

Baggrunden for forslaget

I bestyrelsens beretning ved afdelingsmsdet 2006 er det anfart, at der har vrret problemer med de pA det
tidspunkt nye vinduer: beslagene 96r i stykker, fordi vinduerne efterlades ibne uden sikring (f.eks.
stormkrog). Bestyrelsen har besluttet, at "eventuelle skader som folge af manglende forsvarlig sikring er (..)
lejernes eget ansvar". Det fremgir ikke af referatet, om afdelingsmsdet tog beretningen til efterretning, men
beslutningen har efterfolgende

vrret administreret,

som om det skete.

Efterfolgende har der vreret et antal sager, hvor vinduesbeslag er giet i stykker ved vending af vinduerne i
forbindelse med vinduespudsning - i falge de ramte lejere. De enkelte lejere er blevet p6lagt at betale for
udskiftningen, fordi bestyrelsen antager, at det er den enkelte lejers ansvar, nAr der sker skade pi
vinduesbeslagene: Dels fordi det har vrret vedtaget, at skader som folge af manglende sikring er lejernes
eget ansvar, dels fordi producenten afvindueme fastholder, at beslagene ikke kan gA i stykker undtagen ved
forkert brug (og vending i forbindelse med vinduespudsning er ikke forkert brug).

Det har ikke varet taget i betragtning, at beslagene kan slides, eller at vinduesproducenten kan have en
interesse i at fastholde beslagenes holdbarhed. Der har heller ikke vrret gjort forsog pi at bevise, at skaden
er sket som folge af manglende sikring, og ikke ved almindelig brug. I det hele taget har den enkelte lejer
skulle bevise sin egen uskyld I mislighold - et vanskeligt forhold, da skaden pi beslaget synes at vrere den
samme, uanset irsag. Vi lejere st6r altse i den situation, at vi er skyldige i at misligholde vinduerne, indtil vi
kan bevise det modsatte.
Problemstillingen aktualiseres ai at der er sket en stigning i antallet og frekvensen af skader: i alt har
bestyrelsen registreret l5-20 skader, heraf 9 inden for de seneste 2 ir (to lejere har fiet oplyst, at der skulle
ske udskiftning af hhv. 5 og 4 vinduesbeslag samtidig med deres beslag i hhv. 20 I 1 og 2012).
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Jeg foresldr at muligheden for at sl6 lejligheder sammen undersoges, s6ledes at
der i afdelingen arbejdes hen imod at der oprettes stsrre 4 varelses og 5 varelses
lejligheder. M6ske p5 mellem 110 og 130 kvm.
De nuverende lejlighedsstorrelser

pi max gg kvm er lige sm6 nok til bsrnefamilier

med2og3born.
Sdr

muligheden for, at man kunne skrives pd en intern venteliste til en stsrre

lejlighed, vil

vere kerkommen for en del bornefamilie. Og vil formentlig ogsi

mindske udskiftningen af beboere i afdelingen.

Janni Petersen
Strandgade 51 st tv

Bilag 4

Til Lejerbo, afd.

Jeg

2'J.8-0,

Generalforsamling

27 . Nov.

20tZ

vil gerne foresli flg.:

1) At der bliver

opsat lys to-tre steder under cykelhalvtaget pi parkeringspladsen. Evt.
Den slags, som tender ved bevagelse ) Ia vaskekelderen; det skal naturligvis ikke sti
tandt hele tiden. Det er meget upraktisk og ubehageligt i vinterhalviret, at der er
morkt.

2) At der bliver etableret affaldssortering [kokkenaffald) - det kommer mAske lobende
de nye kgkkener? Hvis det ellers giver mening, nir affaldet bringes videre her i

i

kommunen?

3) At der plantes flere traer

pfl gresstykket ved kajen, hvis dette kan gores uden at
genere udsigter. For skygge og hygge.

4)

At der et eller andet sted i ejendommen etableres gastevarelse(rJ, som vi kan leje for
et beskedent belgb pr. nat. Jeg tenker, at det ville vare hensigtsmessigt i forbindelse
med festlokalet, hvor der toiletter.
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Venlig hilsen:
Helle Jorler, nr.43

hj@freelanceriet.dk

