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BOLIGNET. 

I har alle fået en folder fra Bolig:Net vedr. ny ha-
stighed på 100/100 MB til 99 kr. pr. måned. Har 
man internet forbindelse i forvejen fra Bolig:Net 
bliver er hastigheden allerede sat op. Beboere der 
endnu ikke har internet fra Bolig:Net kan få opret-
telsen gratis, hvis I tilmelder jer inden 31/7-2016.  
Det er bare at tilslutte computeren til internet stik-
ket og gå på Bolig:Nets hjemmeside.  
 
 
TV BOKS FRA YOUSEE. 

Fordi vi har TV signaler fra YouSee kan alle be-
boere leje en TV boks fra YouSee for 30 kr, hvor 
man så kan pause programmerne, optaget pro-
grammer, se gamle programmer fra TV arkivet 
med mere. See mere på YouSee’s hjemmeside 
som hedder yousee.dk 
 
 
ROD I FOR RUMMENE SPØTRRUPVEJ 12 OG SPØT-

TRUPVEJ 16. 

Til jer der har effekter stående i de 2 for rum, der 
er i kældrene Spøttrupvej 12 og 16. I skal lige kig-
ge ned i kældrene og rydde jeres ting ad vejen, 
hvis de står og flyder.  
 
 
LØSE HUNDE I GÅRDEN. 

Det er blevet observeret at der har været nogle 
beboere, der har haft deres hund løs i gården. Vi 
vil lige præcisere at hunde ALTID skal være i snor 
når de er på ejendommens grund og arealer.  
 
 
 

 
BARNEVOGNSRUM. 

Vi mangler stadig at få overblik over hvem der 
benytter nogle af barnevognsrummene. 
Vi mangler informationer om rummene i: 
Knivholtvej 13, barnevognsrum mrk. M 
Spøttrupvej 14, barnevognsrummene T og U 
Spøttrupvej 6, alle 3 barnevognsrum 
 
 
SKADEDYR HUSKLANNER. 

Der er blevet konstateret husklanner (skadesdyr) i 
nogle lejligheder på Knivholtvej. Vær venlig at 
rapporter til bestyrelsen, hvis også jeres lejlighed 
lider af de skadedyr.  
Se billeder af Hus klanner på bagsiden. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 


