
NYHEDSBREV – Nr. 2 / 2021 

                     Den 16. oktober 2021 

 

Nu hvor sommeren går på hæld, vil vi i bestyrelsen gerne komme med nogle få informationer.  

Pkt. 1: Prisforhøjelser 

A. YouSee har pr. 1. januar 2022 varslet forhøjelse af grundpakken – som hos de fleste 

andelshavere er indeholdt i boligafgiften – samt nogle ændringer i indholdet. 

Tjek selv på YouSee’s hjemmeside hvad ændringerne er såvel i grundpakken, som i de øvrige 

pakker, som nogle måske abonnerer på.  

B. Nykredit har ligeledes pr. 1. januar 2022 varslet forhøjelse af de gebyrer, der pålægges vore 

realkreditlån. 

Begge disse forhøjelser kan/vil få indflydelse på den månedlige boligafgift, men dette indstilles så af 

bestyrelsen til næste ordinære generalforsamling.  

Pkt. 2: Ved betaling af boligafgift.  

Kasserer beder alle om, hvis muligt, på indbetalingen af boligafgift tydeligt at skrive hvilken 

andelsbolig indbetalingen drejer sig om. F.ex: Nr. 3, Boligafg. Det vil lette den månedlige bogføring 

for kassereren.  

Pkt. 3: Vedligeholdelse af skrænten mod Dyrehegnet 

Efter at skrænten var blevet klippet og renset, klagede nogle af vore beboere over, at afklip ikke var 

fjernet, så dette lå og blæste rundt i haverne i Afd. A. Jeg kontaktede selvfølgelig formanden for GRS, 

som har sørget for at afklip mm er fjernet.  

Pkt. 3: Informationsbrev fra Svendborg Borgmester 

Den 15. oktober 2021 modtog vi fra Borgmester Bo Hansen vedhæftede skrivelse. Den er vedhæftet 

fordi vi mener, at alle vore andelshavere kan have interesse i disse informationer.  

Bl.a. omtales Landsstævnet, som finder sted i Svendborg i 2022. Landsstævnet opfordrer alle 

Svendborgensere til at melde sig som frivillige. Hvis du skulle have lyst til at være frivillig – alt frivilligt 

arbejde er u-lønnet, - så nævn endelig, at du kommer fra AB SundParken, Afd. A, så modtager Afd. A 

nemlig ca, kr. 40,- for hver time, du yder frivilligt arbejde. 

Pkt. 4: Næste bestyrelsesmøde 

Vi afholder bestyrelsesmøde næste gang den 31. oktober, så hvis du har emner, som du mener, vi skal 

tage op, så lad formanden det vide senest 24. oktober, hvor endelig agenda udsendes til bestyrelses- 

medlemmerne. 

Godt efterår 

p.b.v. 

Jytte Rudolph 

Formand 


