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Generelt 

 
Fællesantennen 

Efter 3 år er det endelig lykkedes os at få en fleksibel og relativ billig løsning på fællesantennen. 
I juli 2010 kom der langt om længe TV signal fra Yousee. Der var blot sket den lille fejl, at de troede vi hørte 
til Vestsjælland, og efter en del tovtrækkeri fik vi så de kanaler der hører til region Hovedstaden. 
Supporten startede med at være en blandet fornøjelse, hvor nogle fik super-service og andre fik slet ingen.  
Problemerne stammede fra Yousee´s Support system, der ikke havde taget højde vores model, hvor vi ejer 
nettet og Yousee har service på det. 
Her i 2011 synes der at være styr på servicen. Vi kan så samtidigt glæde os over de ekstra HD-kanaler der 
løbende tikker ind. 
 

Internet 
Der er blevet udskiftet defekt udstyr i masten.  
Ved samme lejlighed fik vi nedtaget en del af de gamle TV-antenner.  
 
Der er nu ca .60 på nettet. hvoraf 35 har det nye 5Ghz udstyr. 
Det koster ca. 1000 kroner at tilslutte sig internettet og 50 kroner om måneden i abonnement.  
 
Fællesareal 

Vi har haft besøg af et hold gartnerelever, som har beskåret træerne på fællesarealerne. 
I 2010 var der ikke nok fremmøde på hakkedage, hvorfor vi i år forsøgsvis har udvidet ordningen med flere 
arbejdsdage, hvoraf to bliver lidt længere og med efterfølgende smørrebrød til afslutning.  
Der skal bruges flere hænder på hakkedagene, hvis ikke vi skal ud og købe fremmed arbejdskraft til den 
normale vedligeholdelse. Dette vil blive en meget stor udgift i vores budget. 
  

Legepladsen 

Legepladsen er stort set i top. Der mangler kun at blive udskiftet en enkelt vippe 
Men også legepladsen kræver også vedligeholdelse. Al træet skal smøres ind i lindolie, og faldunderlaget 
efterfyldes med flis. Også her er der brug for medlemmernes arbejdskraft. Alternativt kan vi betale os fra det, 
men igen vil det medføre større driftsomkostninger. 
 
Trafik 

Efter at der er kommet standsning og parkering forbudt skilte op på Marbækvej, er forældrene begyndt at 
bruge den første stikvej på Sikavej samt den private parkerings plads ved rækkehusene. 
Der er taget mange af fotos af de parkerede biler, og lige så mange mails er sendt til både Kommunen og 
politiet. Endvidere er der bidraget med en artikel i den lokale ugeavis, hvor irritationerne fik frit løb. Sikavej 
er offentlig vej, og derfor kunne man håbe på, at kommunen kunne sende en parkeringsvagt, som tager hånd 
om de ulovlige parkeringer på fortovet. Kommunen ønsker åbenbart ikke at bidrage med en sådan løsning. 
Beboerne på stikvejen arbejder aktivt videre, og grundejerforeningen bidrager, hvor det er relevant.  
  
 

Webside 
Husk, at vi har websiden www.hjortehaven.dk , som vi opdaterer med oplysninger om arbejdsdage, 
lokalplaner, driftsinformation, TV programmer mm. 
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