SOLHØJPARK NYT, OKTOBER 2014
ARBEJDSDAG
Husk at det er nu på søndag d. 26 at vi afholder en af vores to årlige arbejdsdage. Det er jo
hovedsageligt for at vedligeholde vores fællesarealer, men der er jo også et element af social
samvær når vi mødes, drikker kaffe, arbejder og slutter af med lidt mad og drikke.
Naturligvis er ingen forpligtet udover hvad helbred og fysisk formåen kan klare, og bestyrelsen og
vedligeholdelsesudvalget ser frem til at så mange som muligt stiller op.
AFFALDSSORTERING
Ordningen har nu fungeret i ca. et halvt år og trods lidt begyndervanskeligheder må vi sige at den
virker tilfredsstillende.
Vi må først og fremmest se det positive i at vi har mulighed for at komme af med vores sorterede
affald inden for gåafstand fra hvor vi bor, og ikke nødvendigvis skal starte bilen for at køre et andet
sted hen i kommunen eller ned på genbrugspladsen.
Vi må heller ikke glemme at ordningen egentlig er startet som en forsøgsordning for Stavnsbåndet
hvor det så lykkedes for os at hægte os på. Derfor har det også været svært at vurdere hvor stor
en mængde affald som der ville være og hvor ofte kuberne skulle tømmes.
Ordningen kom i gang gennem Ingers initiativ, og Pernille fra Stavnsbåndet og Hugo fra Solhøjpark
følger jævnligt op med kommunen. Vi har udvirket at der er kommet en ekstra container til pap
ved legehuset, at kuben til plastic og begge container til pap bliver tømt ugentlig, at kuben til papir
og blade nu vil blive tømt hver 3. uge i stedet for hver 4. uge, og så fremdeles arbejder vi os hen
imod at ordning bliver bedre lidt efter lidt.
Det kræver også lidt disciplin fra os alle i Solhøjpark og Stavnsbåndet mht. for eksempel at sørge
for at papkasser bliver foldet helt flade og ikke bare smides hele ned i containeren. Ellers bliver
den hurtigt fyldt op uden at der egentlig er ret meget i den.
Kommunen gør brug af private vognmænd og der kan jo være problemer med en bil, manglende
chauffør, osv. så tømningen ikke lige sker efter planen. Som det er blevet udmeldt tidligere, hvis
en kube/container er fyldt op, så venligst undlad at stille affaldet ved siden af. Tag det med hjem
igen og vent til ugen efter eller køre det ned på genbrugspladsen eller til de beholder som der er
opstillet flere steder i kommunen. Ellers ender det med at ligge og flyde i indkørslen til vores
bebyggelse.
YOUSEE
Vi får jævnligt nyhedsbreve og andet informationsmateriale fra dem, som vi formidler ud til jer, og
Hugo har deltaget i et orienteringsmøde i Hillerød.
Der reklameres meget for det såkaldte ”frie valg af Tv-programmer” men som jo alligevel ikke er så
frit. Det er fortsat ”pakker” man tilbyder og inden for den lille og mellem pakken er det muligt frit
at tilvælge kanaler. Man kan for eksempel i mellempakken vælge 10 kanaler frit udover de
tvungne.
Ovennævnte er ikke specielt relevant for os som har den store pakke og ikke rent teknisk har
mulighed for individuel fordeling af signal til hver enkelt hustand. En ændring af disse forhold vil
blive ret omfattende, kostbare og eventuelt kræve ændring af vores vedtægter, osv., men der
følges jævnligt op på sagen så vi hele tiden er opdateret

Yousee har også en Play app som kan downloades og på den måde, er det som kunde hos dem
muligt at se tv på computer, tablet og mobil, også når man er udenfor bebyggelsen.
Selv om det er samme koncern, så konkurrere de med TDC og kan tilbyde fastnet og mobiltelefon
abonnementer med stor grad af frihed mht. hvordan man vil fordele taletid, SMS og
netforbindelseshastighed.
De tilbyder også, modsat andre selskaber som begrænser det til nogle få lande, at der er fri brug af
mobiltelefonen i hele Europa uden at det koster ekstra på regningen.
Ovennævnte er kun til orientering, og dem som måtte være interesseret i at høre nærmere, kan
kontakte Yousee direkte. Dog må man endelig huske at nævne at man er medlem af vores
grundejerforening som jo er kunde os dem, og på den måde få en rabat på mobiltelefoni.
TERRASSEOVERDÆKNING
I forbindelse med udskiftning af tagene i nr. 4 og 6, har hele rækken 2 til 8 fået udskiftet de gamle
ikke længere så gennemsigtige plader med nye 6 mm gennemsigtige polycarbonat bølgeplader.
Dette har krævet en ændring af profilen på Cembrit pladerne over terrassen fra B7 som der er på
resten af huset, til B6. Dette kan kun lade sig gøre hvis en hel række er enige om det, da man ikke
kan ”mixe” profilerne.
Arbejdet er udført af:
TZ Enterprise
Gøngehusvej 159
2950 Vedbæk
Tlf. 51229782
Denne information formidles uforpligtende og eventuelt henvendelse om tilbud eller andet, rettes
direkte til TZ Enterprise.
KONTINGENT
Husk at det halvårlige kontingent på kr. 3.100, for dem som ikke allerede har betalt eller har valgt
at betale for hele året, er forfalden til betaling senest den 30. oktober.

