Nyhedsbrev.
Vores mailboks ligger ikke stille, og vi er i dialog med LLo og Akelius hver gang vi møder noget,
som ikke virker som logisk. Vi holder bestyrelses møder månedligt.
Følgerne af Vandskaden er som bekendt ikke ovre. Vi har haft rigtig rigtig travlt og der er beboere
som virkelig lider under disse grimme følgeskader, LLo er direkte involveret, og tager sig af det
juridiske, og hjælper beboere som er i decideret nød, husk i trygt kan kontakte dem- hellere nu,
end senere. I kan også skrive til os gennem hjemmesiden- domusvistainfo.dk
Tilmeld jer der, for at modtage elektronisk nyhedsbrev.
I har fået opgørelsen for det forbrug vi alle deltager i, el vand, Grundskyld. osv.
Som i kan læse på varslingen, er der nu fundet ud af, at den store elregning fra 2020 skulle
minimeres, og vi ser der er fratrukket 134.193 på opgørelsen.
I har modtaget et brev fra Akelius, ca. januar- hvor de skriver, de betaler den sum tilbage som
regnskabet har påvist via omtalte regning. For 2020- Fordi der ikke kunne indgås et forlig. Det
brev er så vejledende, og den nye betaling er den som gælder.
Vi vil varsle en stigning på 10 kroner pr. Måned for dit LLO medlemskab, det er fremkommet via et
repræsentantskabsmøde i LLO. 16/9 2020.
Der står Forslag om stigning i kontingent for beboerrepræsentationer. Forslaget blev vedtaget.
Hele teksten kan i læse på LLo Hovedstaden
Det betyder at vi nu vil varsle stigninger efter nettoindekset hvert år- betalingen sker på følgende
måde. Hver beboer opkræves af Akelius, over huslejen= jeres kontingent.
Det samlede beløb tilgår beboerrepræsentant kontoen. - og Robert, vores kasserer indbetaler så
det beløb til LLO. Det skal siges, i/vi har ikke haft stigninger på den post i 10 år. Og de
administrative udgifter i LLo er steget år efter år- derfor stiger medlemskabet så også, inden vi når
bunden og ikke kan agere.
Vi håber på bedre muligheder, for at holde et egentligt beboermøde. Vi er i gang med at finde
egnet sted for afholdelse af et møde. Og i får selvfølgelig besked, når vi er klar til det.
Vi har ikke haft møde med Akelius længe nu, vi har bedt om et møde omkring 10 årsplanen, og de
aftalte arbejder på gange og døre, vi har selvfølgelig stadig en længsel på svar omkring 10
årsplanen, Vi kan sige også, Der er snart for mange, der siger til os,” hvad sker der i forhold til
gardinerne, som hænger ned over beton facaden” , det er slumagtigt nu.

Socialdemokraterne på Frederiksberg har stillet forslag til byrådet om at forskønne området
omkring Domus Vista- og de har bedt os om at give vores bud på, hvad der er af ønsker, hvad der
er af muligheder.
Hvad der er af midler, finder de så ud af, ved at stille dette forskønningsforslag, det er så tiltrængt.
Vi glæder os til igen, at høre om hvad Akelius har af tanker omkring Nordens Plads, de havde
ønsker om at bygge på pladsen- mere om det, når vi har talt med Akelius og LLO på det sædvanlige
møde- som vi har ønsker om, sker snart.
Det er positivt at socialdemokraterne er aktive på vores vegne –Og det kan så siges –det ville da
være bedre at vi selv var i kommunalbestyrelsen, her kan man så finde ansøgninger og andet
omkring Domus Vista, og have nær kontakt til huslejenævn, og derved være så tæt på
information´s flow som muligt – og her kan man jo så skelne om, hvad er sandt og hvad er falsk og
derved varetage beboernes - vores interesser bedre.
Ellers vil nyhedsstrømmen nu blive bedre, og selvfølgelig alt efter informationer og svar på vores
pressen på – vil i og vi informeres.
ALT godt til jer alle.
Hilsen Bestyrelsen. Kaldt Beboerrepræsentation.

