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Problemer	  med	  fjernsynssignal	  
Flere beboere har gennem længere tid, i perioder, har haft dårligt digitalt 
fjernsynssignal. Problemet er angiveligt størst, når mange i foreningen ser fjernsyn 
samtidigt, for eksempel søndag aften og især på HD-kanalerne.  
Bestyrelsen vil gerne have overblik over problemets omfang, og vi opfordrer alle  
med fladskærmstv til at informere bestyrelsen om, hvorvidt I oplever dårligt 
signal på deres digitalkanaler.  
 
Send en e-mail til digitalsignal@sonderport.dk, med oplysninger om navn, adresse 
og om I oplever dårligt signal dagligt, ugentligt, månedligt eller aldrig. 
Når vi kender omfanget, kan vi rette samlet henvendelse til YouSee, og derigennem 
få løst problemet. 
 
Der skal dog gøres opmærksom på, at der er visse lokale forudsætninger i den enkelte 
lejlighed der skal være opfyldt, for at sikre et godt signal udefra. 
 
For at få det bedste tv-signal anbefaler YouSee at du bruger:  

-Dobbeltafskærmet antennekabel 
-Direkte kabel fra dit antennestik til fjernsyn eller digitalboks  

 
Ting der kan forringe dit tv-signal lokalt i lejligheden: 

-Hjemmesamlede antennekabler 
-Ældre eller ødelagte antennekabler 
-Kabler over 10 meter 
-Signal der går igennem andet udstyr fx digital modtagerboks eller harddisk 

optager 
-Signalfordelere ud til andre fjernsyn eller egne signalforstærkere. 

 

Genbrugsudvalget	  har	  gjort	  forårsrent	  i	  genbrugsrummet	  
Der er tømt ud for ”hyldevarmere” og nu plads til masser af nye gode genbrugsting. 
Så husk genbrug, når forårsrengøringen sætter ind i de små hjem. 
 
	  
	  



Beboerrabat	  
Vi har heldigvis mange gode erhvervslejemål i andelsforeningen. A Sushi på 
Amagerbrogade har bedt os gøre opmærksom på, at de giver 10 % rabat til beboerne i 
andelsforeningen. Husk blot at sige, at I bor i ejendommen, når I skal betale.  

 

Elevatorer	  
Desværre har der været en episoden i elevatoren i Amagerbrogade 26. Otte unge 
mennesker brugte elevatoren samtidigt og måtte tilkalde tekniker, da elevatoren gik i 
stå. Det koster 4.625 kr. at få elevatorteknikeren ud, og ’gerningsmændene’ har selv 
måtte betale regningen. 
 
	  
Altaner	  
Aftalen om renovering af altanerne er på plads med vores rådgiver Focus2. Vi 
afventer endelig godkendelse fra kommunen og forventer, at projektet går i gang 
inden længe. 

 

Hobbyrum	  i	  tørrerum	  5A	  under	  Boulevard	  Bodega	  
Det skrider frem med opbygningen af modeltogbane i hobbyrummet – der kan nu 
køres på et lille anlæg, så der er noget at se. Det vil glæde de aktive, hvis 
ejendommens beboere vil kigge forbi til ’åben kælder’ tirsdag den 27. Marts 
klokken 16-19. 
Hvis nogen ligger inde med stumper til Märklinbane tog skala HO målestok 1:87 som 
de ikke bruger, modtages de gerne af de aktive i kælderen, kontakt Birger Andersen 
på tlf. 30 43 04 23 eller på mail birger.andersen@sonderport.dk.  
	   
 

 

 



	  

	  

Fastelavnsarrangement	  	  
Igen i år var der fastelavnssøndag tøndeslåning, fastelavnsboller, flotte udklædninger 
og festlig musik i gården. Der var et flot fremmøde, og alle så ud til at have en 
hyggelig eftermiddag. Tak til arrangører og medvirkende. 

 

 
 
 

Bestyrelsen	  i	  AB	  Sønderport	  
På generalforsamlingen trak vores dygtige formand Joan Reimann sig tilbage. Sune 
Maaholm blev valgt til ny formand. Lars Romby Nielsen er tillige trådt ud af 
bestyrelsen. Bestyrelsen fik 2 nye medlemmer nemlig Ulla Callesen og Gunhild 
Fristrup Qvist.  
Der er ikke ændringer til hverken mailadresser eller telefon.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


