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Fælles i 4Syd 
 
Beboerhus 
Afdelingen råder over et fælles beboerhus, som er beliggende i Svanens kvarter 22. Huset bruges for-
trinsvis til aktiviteter, der er åbne for beboere i hele afdelingen samt til møder for afdelingens grupper og 
udvalg. Huset indeholder tre større lokaler, som via foldedøre kan slås sammen til et stort lokale. I 2009 

blev husets køkken opgraderet, så det i dag fremstår som et industrikøkken, omend i noget mindre stør-
relse.   
 
Beboerhuset udlejes til private arrangementer, men kun til afdelingens beboere og ansatte, og bemærk 
venligst at, planlagte beboerarrangementer går forud for private arrangementer. 
 

Aftaler om lån eller leje af huset sker via ejendomskontoret i kontorets åbningstid, på e-mail til drif-

ten@va4syd.dk eller på telefon 43 62 44 70. 
 
Forsikring 
Bygningsforsikring er tegnet af boligforeningen, men den dækker kun uforskyldte skader på bygningsdele 
samt glas og kummer.  
En eventuel indboforsikring må tegnes af beboeren selv. En indboforsikring dækker f.eks. i tilfælde af 

tyveri, brand og skader på inventaret som følge af rørsprængning o.a.  
 
En arbejdsskadeforsikring er tegnet af boligforeningen. Den dækker ulykker, som beboere eventuelt måt-
te komme ud for under udførelse af aftalt beboerarbejde, f.eks. malearbejde, reparation af plankeværk 
o.a. hvor udlevering af materialer er registreret på afdelingskontoret. 
  
Hvis du ønsker at blive sikret i forbindelse med alle andre aktiviteter, som du laver individuelt eller sam-

men med andre beboere, må du selv tegne en fritidsulykkesforsikring. 

 
Bolignet 
I 2005 etablerede afdelingen sit eget bolignet, der i dag bliver signalforsynet via Antenneforeningen 
Brøndby. 
Antenneforeningen Brøndby blev startet af en række almene boligafdelinger i Brøndby Strand i 1986. 

Foreningen har siden da udvidet sit virkeområde til også at omfatte telefoni og internet, som i dag tilby-
des de knap 10.000 brugere fordelt på 27 medlemsafdelinger i Brøndby, Albertslund og Vallensbæk. 
 
Hvilke muligheder der for levering af programpakker, enkelt kanaler, hastighed og abonnementer frem-
går af Antenneforeningen Brøndbys hjemmeside på www.antenneforeningenbrondby.dk 
 
Nedenfor kan du se hvem du skal kontakte i forskellige situationer.  

 

 

Du skal ringe til Cirque, hvis du har problemer med din telefon- 
eller mobiltelefonforbindelse. Du skal ringe til Cirque, hvis du har 
spørgsmål til din telefonregning. 

Telefon 70 22 03 04 

 

Du skal ringe til Dansk Kabel TV, hvis du har problemer med din 
internet-forbindelse. Du skal også ringe til Dansk Kabel TV, hvis 
du har problemer med tv-signalerne på alle dine kanaler, eller 
hvis du har problemer med din radio-forbindelse. Telefon 44 20 77 02 

 

Du skal ringe til YouSee, hvis du har problemer med tv-signalet 
på enkelte af dine kanaler. Du skal også ringe til YouSee, hvis du 
har problemer med eller spørgsmål til Selector og Digital Modta-
gerboks. Telefon 80 80 40 40 

 

Du skal ringe til Antenneforeningen Brøndby, hvis du har 
spørgsmål til din regning for TV og internet. Du skal også ringe til 
Antenneforeningen Brøndby, hvis du er utilfreds med en af for-
eningens leverandører. Telefon 77 99 29 55 

 
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen med spørgsmål og kommentarer. 
 


