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Ejerforeningen Sundby Overdrev 
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Ele kt ronikskrot ka n fx være compu tere. strygejern, kaffemask incr, T V, 

mikrobølgeovne e ller mob iltelefoner og batterid revet legetøj. 

Miljøbilen kommer samme dag, som vi henter haveaffa ld. T Deres områ

de holder miljøbilen på følgende adresser og tidspunkter: 
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OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Den 29. apri 2000 

FÆLLESARBEJDE 

Der bliver fællesarbejde den 6. maj 2000 kl. 14.30. Der skal blandt andet skiftes sand i 
sandkasserne - så en opfordring til jer der har børn, kom og vær med. 

HUSK l!!!!! 

Der er loppemarked søndag den 7. maj 2000. 

STORSKRALD 

Vi har i forbindelse med loppemarked bestilt ekstra storskrald , men da det desværre først 
bliver afhentet onsdag den 24 . maj 2000, kan der ekstra ordinært laves aftale med 
formanden om opbevaring , hvis I - når dagen den 7. maj er omme - gerne vil af med 
noget af det I ikke har fået solgt 

BJARNESAGEN 

I forbindelse med retsagen har vi endnu kun fået tilkendegivelsen og ikke den endelige 
dom, hvorfor vi afventer hvad der videre skal ske. 

Traileren er desværre ude drift i øjeblikket Der arbejdes på at få den i stand i gen. 

Bestyrelsen 

ANNONCE: 

Mangler du "spejl" og/eller lampe - fra oprindelig byggeri - til det lille badeværelse, kan 
det/de afhentes i nr. 29 hos Jette og kjeld. 



OVERDREV NEWS 
Ejelforeningen Sundby Overdrev Den 21. juli 2000 

FÆLLESANTENNE 

Bestyrelsen beklager meget alle de forstyreiser der har været på TV-kanalerne , som vi 
forsøger at rette hen ad vejen . 

Hvis man har planer om at opsætte sin egen parabol , bedes man lige kontakte 
bestyrelsen, som i øjeblikket er ved at forhandle med Dansk Kabel TV om et helt nyt 
anlæg , der forhåbentlig vil være meget mere driftsikkert, end det gamle. 

LOFTVINDUER 

Nu er vi ved at få erfaring , idet de 2 første huse har fået isat loftvinduer. 

Det viser sig , at det har været nødvendigt at foretage en lille ændring i målene i forhold til 
de oprindelige tegninger. 

Så, hvis der er nogen der påtænker at skulle i gang , vil det nok være fornuftigt lige at 
kontakte bygningsudvalget eller bestyrelsen inden . 

FÆLLESARBEJDE 

Der afholdes fællesarbjde lørdag den 19. august 2000 kl. 14.00. 

HUSK - HUSK - HUSK 

Tilmelding til årets sommerfest er inden den 4. august 2000. 

FORMANDENS SURE OPSTØD l!! 

Vi I ikke nok lade være med at stille haveaffald eller anden form for affald bag 
fællesskuret. For det første skæmmer det området og for det andet er det jo nok ham der 
kommer ti I at fjerne det - TAK 

fortsat god sommer 

f3estyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Fælleddiget 21-95 2300 København S 

Den 7. september 2000 

Nu kommer der Kabel TV til Fælleddiget 

Som det sikkert er bemærket, er vort gamle 
fællesantenneanlæg ved at være nedslidt , og 
det kan ikke udvides med flere kanaler. 

Her ved tærsklen til indførelse af digitalt 
TV har bestyrelsen skønnet, at det ikke kan 
betale sig at ofre flere penge på det gamle an
læg. 

Nu starter fremtiden på dit TV 
Derfor har bestyrelsen indhentet et tilbud 

fra Tele Danmark Kabel TV, der betyder, at 
ejerforeningen overdrager det gamle fællesan
tenneanlæg til Tele Danmark, som til gengæld 
forsyner os med radio- og TV -signaler i den 
allerbedste kvalitet. 

For at sikre denne kvalitet er det nødvendigt 
at føre nye kabler ind i hvert hus. 

Denned bliver det muligt at overføre JO 
VHF- og 30 UHF-kanaler samt hele FM
båndet, så alle tilsluttede husstande rar adgang 
til Kabel TV's mange radio- og TV
prol:,rrammer. 

Hvad kan modtages? 
Tele Danmark tilbyder hver enkelt husstand 

frit valg mellem Kabel TV's fulde program
pakke, MellemPakke, GrundPakke eller slet 
ingen signalforsyning. Pakkernes indhold 
fremgår af vedlagte kanal nøgler. 

Ved leje af en Selector® udvides den en
kelte husstands TV-udbud med mulighed for 
en lang række interakti ve tjenester. F.eks. en 
avanceret TV Guide, vejrudsigter, spi l, musik 
og m.m. Herudover kan den enkelte husstand 
abonnere på forskellige prol:,rrampakker inden 
for sprog, film, børn , nyheder m.fl. 

Endelig er der mulighed for opkobling med 
høj hastighed til Internettet via Kabel TV
nettet. 

Tilslutningsafgifter? 
Tele Danmark udfører alle installationer 

gratis, og der er ingen tilslutningsafgift. 
Ti\budet er betinget af, at Tele Danmark får 

adgang til samtlige huse med henblik på ind
lørsel af kabler og installation af stikdåser mv. 

Endel ig skal der være mindst 24 husstande, 
der tilmelder sig den fulde programpakke eller 
MellemPakken fra bel:,'Yndelsen. 

Priser pr. måned 
FuldPakke 
MellemPakke 
GrundPakke 

225 ,78 kr. 
167,09 kr. 
129,02 kr. 

Tele Danmark tilbyder en introduktionsra
bat på GrundPakken på 69,02 kr. pr. måned, så 
den måned I ige udgi ft pr. måned kommer ned 
på 60 kr. Denne rabat gælder indtil huset bli
ver solgt første gang efter aftalens indgåelse. 

Alle priser er inklusive moms og afgifter til 
Copy-Dan/Koda, men hver husstand skal na
turligvis stadig betale licens. 

Alle ydelser betales individuelt af de en
kelte husstande og opkræves kvartalsvis forud 
af Tele Danmark. 

Hvad spares? 
Ved overgang til Kabel TV sparer vi i 2001 

23.000 kr. på budgettet til drift og vedligehol
delse af det gamle fællesantenneanlæg. Dette 
betyder en besparelse pr. hustand på over 50 
kr. om måneden. Derved kommer GrundPak
ken reelt til at koste under IO kr. om måneden . 

Foruden sparer vi på længere sigt ganske 
betydelige udgifter til ombygning til modta
gelse af digitale signaler. 



Hvor hurtigt kan der modtages Ka
belYV? 

Tele Danmark betinger sig 4 måneders frist 
fra kontraktens underskrivelse til levering ar 
signaler. 

Hvad sker der nu? 
For kun ganske få måneder siden forlangte 

Tele Danmark 240.000 kr. for at tilslutte os til 
Kabel TV. 

Bestyrelsen anbefaler derfor klart, at denne 
aftale indgås med Tele Danmark. 

2 

Som nævnt kræves, at mindst 24 husstande 
fra start tilmelder sig Mellem- el ler FuldPakke. 

Derfor bedes alle husstande udfylde og af
levere den efterfølgende kupon, så bestyrelsen 
kan vurdere interessen. 

Hvis/når der opnås tilstrækkelig tilslutning, 
kommer bestyrelsen rundt for at Ja den enkelte 
husstands underskrift på selve kontrakten. 

Spørgsmål 
Eventuelle spørgsmål om antenneforhold 

bedes venligst rettet til John Pedersen, nr. 71, 
tlf 32596092. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Den 26. september 2000 

FÆLLESARBEJDE 

Så er vi nået til årets sidste fællesarbejde, som afholdes lørdag den 29. september 
2000. Vi starter kl. 11.00 Vi skal bl.a . brænde en del haveaffald af og såfremt det ikke 
øs regner vil vi ca. kl. 14.00 udnytte gløderne til at grille pølser og brød. (dette står 
bestyrelsen for). Vi håber på stort fremmøde . 

KABEL-TV 

I forbindelse med den nylig afsluttede rundspørge kan vi oplyse, at der er rigtig stor 
tilslutning . 

BJARNESAGEN 

Der er p. t. ikke rigt ig noget nyt. Vi venter stadig på datoen, hvor sagen skal for i 
Landsretten. 

Bestyrelsen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNONCE: 

14" farve-TV uden fjernbetjening (12 kanaler) - "meget lidt brugt" af Minette 
Kr. 300,-. 

henvendelse nr. 29 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Den 29. novembe,' 2000 

STORSKRALD: 

Husk at sid ste at11entnig af storskrald i år bliver fredag den 1. december 2000. 

Bestyrelsen 



/ OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sund by Overdrev Den 31. decem ber 2000 

FORENINGEN har som bekendt et sæt ordensregler, der blandt andet fastsætter regler for, 
hvordan vore huse skal se ud udvendigt. Alle ændringer skal torinden godkendes af bestyrelsen 
ell er generalforsamlingen da vi bor i et ~jerJejlighedskompleks 

Der gøres derfor opmærksom på, at for slag til behandling på generalforsamlingen ifølge vedtægterne 
skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar 2001. 

OBS OBS OBS 

Papj,' kan bnlgf.s mere end en gang 

R 98 samler papiraffald ind til genanvendel se overalt i byen 
Der må derfor ikke komme pap, karton eller bølgepap i papil' beholderne. 

JULETRÆER 

I lighed med de andre år kan juletræerne lægges bag skuret i januar måned, hvorefter de 
vil blive lavet til flis til området. 

Bestyrelsen 


