
INFO – SKRIVELSE NR. 14 - 2018 
 

Vend  
 

 
Dørtelefonanlæg 

 
Som flere af jer har bemærket, er der udfordringer/problemer med 
vores dørtelefonanlæg.  
 
Bla. kan flere ikke lukke folk ind 
Bestyrelsen kan ikke ændre/slette navne 
 
Vi arbejder pt. på sagen og vi kommer snarest med en dato hvor 
DanskKabeltv (DKTV) skal have adgang til jeres lejligheder med 
henblik på indførelse af en ekstra ledning i svarapparatet i din 
entre.  
 
Vi håber, at udfordringerne derefter er løst. 
 
Vi vender tilbage, når der er mere på den front. (se bagsiden af denne info) 
 
Vi beklager de gener, som dette må give jer. 
 
 

Mvh. 
Bestyrelsen 
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Og netop som vi havde skrevet info på forsiden – fik vi besked fra DKTV om at de 
allerede kan komme i december. 

 
Så de skal have adgang til lejlighederne på følgende dage 

 
Opgang Dato 
13 Onsdag den 12. december 
7, 9 & 11 Torsdag den 13. december 
15 & 17 Fredag den 14. december 
19, 21 & 23 Mandag den 17. december 
25, 27 & 29 Tirsdag den 18. december 
31, 33 & 35 Onsdag den 19. december 
37 Torsdag den 20. december 

 
 

Desværre kan de ikke give et tidspunkt udover fra kl. 8 – 15. 
 

Foreningen er forpligtet til at vedligeholde alle fællesinstallationer og du er forpligtet 
til at give adgang til boligen i forbindelse med vedligeholdelse af fællesinstallationer. 
 
Hvis du ikke har mulighed for at være hjemme på varslet dato, kan du aflevere 
nøglerne på viceværtkontoret senest dagen FØR DKTV skal have adgang. 
Nøglerne skal være tydeligt mærket med navn og adresse. 
 
Når DKTV har været i din lejlighed vil dine nøgler blive afleveret i din postkasse. 
 
Såfremt du ikke giver adgang til din bolig i varslet dato, skal du være 
opmærksom på, at samtlige udgifter til at opnå adgang til din bolig og 
2.  udkald af DKTV vil blive pålagt dig.   

 
Så håber vi at dette løser de udfordringer vi har haft. Og vi kan gå en jul i møde 
med dørkontrol uden åbne opgangsdøre og med en evt. risiko for indbrud mm 

 
Tak 

Bestyrelsen 


