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Nyhedsbrev nr. 4/2014 – December 

 

Gløgg, nabosnak og julehygge  
Husk ’åbent hus’ med julehygge torsdag den 4. december og ønsk hinanden en glædelig 
december. Kom forbi i fælleshuset kl. 19.30 - 21    - og tag gerne naboen med. Vi glæder os til at se 
jer over et glas gløgg – vi vil både have traditionel gløgg, alkoholfri hvid gløgg og kolde sodavand til 
småkagerne! 
 
Den samme aften kan du selvfølgelig komme forbi og snakke med bestyrelsen, hvis du har 
spørgsmål, kommentarer eller forslag. 
  

Status for omlægning af kabel-TV 
Antenneanlægget er ved at være opgraderet, ledningerne er mærket op og skabene ved at være 
ombygget, så der er plads til de nye filtre. Når Dansk Kabel TV er færdige vil de melde klar til 
YouSee, hvorefter alle husstande vil modtage tilbud fra YouSee om tilkøb af pakker og 
ekstrakanaler. Standard for alle husstande i Slotsdalen fremover bliver som tidligere meddelt 
grundpakken. Opgradering til andre pakker og tilkøb af andre kanaler skal tilkøbes individuelt og 
vil være beskrevet i det tilbud, som vi modtager fra YouSee. Hvis ikke man reagerer, bliver signalet 
således nedgraderet til grundpakken. Vi håber at Dansk Kabel Tv og YouSee når det til nytår, men 
ellers bliver det i starten af 2015.  
 

Ulovlige parkeringer igen igen.  
Der er igen en del ulovligt parkerede biler, især ved midtervejen fra nr. 83-95. Det er ikke tilladt at 
parkere langs rabatten og parkeringen forhindrer samtidig fx skraldevognen i at nå frem.  
Så hvis du en dag ikke får hentet affaldssækken kan det skyldes dine egne eller naboernes ulovligt 
parkerede biler langs vejen. Tag hensyn, brug kun de afmærkede p-pladser. Også selv om du skal 
gå 50 meter længere. Ingen vil formodentlig forhindre nogen i at sætte af foran hoveddøren, før 
man parkerer på en p-plads, hvis man ellers har for langt at slæbe. 
 

Ingen flasker! 
Der er indimellem nogen, der ikke kan finde ud af at vi ikke længere modtager flasker på 
containerpladsen. Flasker og glas skal afleveres i en af kommunens flaskecontainere. Vi modtager 
IKKE glas og flasker i Slotsdalen og de må ikke komme i den grønne container.  

 

Jubii, nu virker vores udelys. 
Det er tilsyneladende endelig lykkedes os at finde en løsning, så udelyset ikke slår fra mere. 
Anlægget er blevet omlagt centralt med flere HPFI-relæer, og det ser ud til at virke. I hvert fald har 
vi ikke  været ude for at anlægget er slået fra siden vi fik lavet dette. Det er virkeligt dejligt at det 
endelig ser ud til at udelyset nu virker uden problemer.  
 
Den 2. december 2014. 
Bestyrelsen 


