Vand og Varmeregnskabet er på vej – penge retur 2018/19.
Vand og varmeregnskabet er netop afsluttet for perioden 1. juni 2018 til 31. maj
2019. Vi mangler de sidste opgørelser før vi kan udregne de enkelte regnskaber.
Der er i den endelige afslutning med SEAS-NVE efter vores overgang til fjernvarme
kommet et overdækningsbidrag på ca. 950.000 kr. tilbage til Ejerforeningen. Det
vil blive modregnet i varmeregnskabet 2018/19, til alle beboere. Så rigtig mange
kan forvente at få en del penge retur fra deres varmekonto.
Vi arbejder stadig på at skabe tryghed og ro i området.
Vi er stadig i løbende kontakt med myndighederne omkring utryghed i vores
område, især i de opgange tæt på Fakta, men også de unges ophold foran Fakta
som skaber utryghed og som afholder mange fra at handle i Fakta efter kl. 18.00.

Nyhedsbrev
Juni 2019
Vand og varmeregnskab – penge retur 2018/19.
Vi arbejder på at skabe tryghed i området.
Ønsker man at udskifte vinduespartier?
Udskiftning af altandøre.
Affalds containere og genbrugsbeholder.

Administrator har i de seneste uger haft møde med politiledelsen og politidirektør
Lene Frank fra Sydvestsjællands politi, samt afholdt møder med Slagelses
Borgmester John Dyrby Paulsen. Borgmesteren var så sent som i uge 24 forbi
Ejerforeningens kontor hvor vi drøftede nye tiltag til at forbedre trygheden i
området. Vi forventer at vi igen efter sommerferien vil samle politi, kommunen,
skolen og andre interessenter til et møde for at arbejde på løsninger af de
problemer som vi oplever igen og igen og som ikke vil stoppe.

Alle er opmærksomme på problemet og flere afdelinger i kommunen arbejder for
at få den utrygge stemning væk fra området. Derfor har Coop/Fakta, Kommunen,
Slagelse Politi indbudt til et borgermøde, hvor Ejerforeningen kun kan opfordre
alle beboere ejer/lejer til at deltage og tage del i at få genskabt et trygt miljø i
vores område. Se indbydelsen her. Mødet er på Pantholm 45 (under Fakta).

25. JUNI.2019
Aftenens Program
Velkommen kl.17.00 v.
Thomas Hermann Coop
Danmark.
Byskov/Pantholms
udfordringer i 2019
Hvad fortæller vi om
området?

Slagelses bedste
bydel i 2025
Hvad skal der til?
Tak for i dag kl. 18.45
– 19.00

KOM TIL BORGERMØDE OG PRÆG
FREMTIDENS BYSKOV/PANTHOLM

Send en mail til kontoret hvis du overvejer at udskifte dine partier, så samler vi
sammen til 16. august for at se hvor mange elementer det kunne blive.
Tilmeldingen er ikke bindene i første omgang, da vi ikke kender prisen.
Udskiftning af altandøre.
Vi er i gang med at udskifte altandøre. Der sker blokvis og vi kan ikke sige hvornår
vi kommer til den enkelte blok. Men man vil blive adviseret i tide inden opmåling
og igen når de monteres. Så hav lidt tålmodighed, der mangler stadig 550
altandøre.
Affalds containere og genbrugsbeholder.

Vil du deltage i debatten om, hvordan vi i
fællesskab kan skabe Slagelses bedste
bydel?
Coop Danmark/ Fakta inviterer dig til
borgermøde i samarbejde med Slagelse politi
og Slagelse kommune.
Formålet med mødet er at skabe en stærkere
sammenhængskraft i lokalområdet, og gode
lokale løsninger på de udfordringer du som
beboer er optaget af.
Går du med en ide til at gøre dit lokalområde
til et endnu bedre sted at bo? Så kom og del
den med os – vi håber på stort fremmøde, en
masse gode ideer og en spændende dialog.

Ønsker man at udskifte vinduespartier i lejligheden.
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen bedt om at undersøge om der var
interesse for at købe vinduespartier gennem et fællesindkøb. Som måske kunne
nedsætte prisen.
Inden vi sætter det i gang må vi vide hvor mange der kunne tænke sig at udskifte
sine partier. Prisen i 2015 for elementer og udskiftning var alt efter størrelse på
lejligheden i størrelsesorden 50.000 til 60.000 kr.

Affald er et stort problem, da ikke alle viser hensyn til vores område og derfor
bare smider deres affald ind i skraldeskuret, hvis de gider gå så langt. Der er også
nogen som bare smider store papkasser og meget andet i affaldscontaineren og så
er den fyldt med det samme. Det er ikke rimeligt, for personalet bruger rigtig
meget tid på affald og hver gang de bruger tid på den del, så koster det i forhold til
at man ville have kunnet malet eller lavet andre forbedringer.
Genbrugsøerne er af stål og står på afstand af bygninger. Så det er meningen at vi
igen skal aflevere aviser, papir, tyndt pap – ikke papkasser, samt glas, flasker, plast
og øldåser i disse 5 containere som står rundt på de 4 ”affaldsøer” som tidligere.
Der sidder stadig en beholder til batterier i hvert skralderum.
Papkasser skal stadig op i vores store papcontainer oppe på vores egen
containerplads. Samme sted kan man også fortsat smide sække med affald og har
man jern er det også muligt.
Kontortid:
tirsdag & torsdag Kl. 11.00 – 12.30 samt onsdag Kl. 13.00 – 14.30.
E-mail: info@byskovparken.dk Telefon: 58 52 60 68

