
 

 

 
 
 
 
 
 
 

07.05.2021 

Kære beboere i Vejlby Hus! 
 
Vi er nu i gang med 4. etape, og de første beboere er vendt tilbage til deres nyrenove-
rede boliger. 
 
I udbudsmaterialet står der, at udearealerne skal føres tilbage til samme tilstand, som 
før renoveringen begyndte. Det gælder også de individuelle haver. 
 
Hvad angår de individuelle haver, er der mange beboere der har henvendt sig, for at 
høre om det er muligt at få et større fliseareal eller kun få fliser i stedet for græs. En 
græsplæne er billigere at anlægge end fliser. Vi undersøger nu sammen med entrepre-
nøren, om ændring/udvidelse af flisearealet er noget vi kan gøre inden for det eksiste-
rende budget. Hvis ikke det er muligt, skal de beboere, der ønsker at omlægge fra græs 
til fliser, eller blot udvide deres eksisterende fliseareal, selv betale for det. I hører nær-
mere. 
 
Hvad angår det fælles haveanlæg, vil der blive afholdt et fællesmøde, når vi kommer 
længere hen i renoveringen, hvor alle beboerne kan komme med gode ideer til den 
fremtidige indretning af haven. 
 
Mange har spurgt til målene og den præcise disponering i deres nyrenoverede lejlighe-
der. I kan naturligvis få udleveret en tegning på boligforeningens administration, men vi 
vil fremadrettet udsende tegningerne til jer efterhånden som I nærmer jer tilbageflyt-
ningen (for de lejligheder der har fået nye indvendige mål). 
 
Det var en glædelig nyhed, at ikke alle kælderrummene skulle tømmes. 
 
Afdelingsbestyrelsen har derudover takket ja til et tilbud fra Dansk Kabel TV om en op-
gradering af internettet, som sikrer jer billigere priser og højere hastighed. 

Gammel aftale Ny aftale 
100/100Mbit/s kr. 119,00*     
150/150Mbit/s kr. 149,00 *    
250/250Mbit/s kr. 199,00 *    
400/400Mbit/s kr. 249,00*     

 

150/150Mbit/s kr. 119,00* 
300/300Mbit/s kr. 149,00* 
600/600Mbit/s minimum 450/450Mbit. kr. 199,00 

 
 
 
I ønskes alle en god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
Boligforeningen 10. marts 1943 


