
Referat af bestyrelsesmøde i Afdeling 5 onsdag den 4. maj 2022 

 
Mødedeltagere: Allan, Inga, Tine O, Tine N og Brian 

 

1. Kollektivt internet i Afdeling 5. 

Siden den 1. maj har alle lejemål i afdeling 5 fået en kollektiv internetløsning fra 

Bolignet-Aarhus for 59 kr. om måneden. Udgiften opkræves sammen med 

huslejen, hvor den fremgår som en antenneafgift. At løsningen er kollektiv 

betyder, at alle lejemål betaler for internetforbindelsen uanset om de bruger den 

eller ej. Til gengæld får alle en 80/80 Mbit/s internetforbindelse for kun 59 kr. 

om måneden. Det findes ikke billigere. Det er muligt at tilkøbe en endnu 

hurtigere forbindelse helt op til 1000/1000 Mbit/s. 

Ved du ikke, hvordan du skal få din nye internetforbindelse til at virke, skal du 

læse den flyer, som blev omdelt til alle lejemål i starten af april. Har du mistet 

flyeren, kan du også finde hjælp inde på afdelingens hjemmeside 

www.afdeling5.dk/internet. Alternativt kan du også ringe til Bolignet-Aarhus på 

TLF 82 50 50 50 hverdage kl. 10-19 og lørdage kl. 12-15. 

Var du allerede internetkunde ved Bolignet-Aarhus inden 1. maj behøvede du 

ikke gøre noget for at få billigere internet. Din forbindelse blev automatisk 

hurtigere og samtidigt billigere. Ønsker du ikke en hurtigere internetforbindelse 

end den du havde indtil 1. maj, kan du nedgradere hastigheden ved at logge ind 

på Mine Sider ved Bolignet-Aarhus, www.bnaa.dk; så kan du spare endnu mere. 

Eksisterende kunder modtog en e-mail om skiftet fra Bolignet-Aarhus i april. Men 

også du kan læse mere om skiftet til kollektivt internet på afdelingens 

hjemmeside, www.afdeling5.dk/internet.  

Var du inden 1. maj allerede internetkunde ved Bolignet-Aarhus med en 100/100 

Mbit/s forbindelse, er den automatisk blevet til en 250/250 Mbit/s forbindelse 

10 kr. billigere end før 1. maj. Skulle du i den situation ønske kun at have den 

kollektive forbindelse på 80/80 Mbit/s skal du opsige dit internetabonnement, 

således at du kun har den kollektive løsning, der opkræves sammen med 

huslejen. Derved sparer du 70 kr. Du kan opsige den hurtigere forbindelse i din 

Profil på Mine Sider på hjemmesiden mit.bnaa.dk. Alternativt kan man ringe til 

Bolignet-Aarhus’ kundeservice på TLF 82 50 50 50. Opsigelsen træder i kraft ved 

udgangen af den måned du laver opsigelsen. 

 

 

 

 

 

2. Tørretumblere og vaskemaskiner. 
Electrolux har tilbudt at vi kan købe nye vaskemaskiner og tørretumblere til vores 

vaskerier. Der kan spares 20% på forbruget ved nye vaskemaskiner og 66% på 

forbruget på nye tørretumblerne. Umiddelbart er tørretumblere mest interes-

sante, da de kan spare sig selv hjem på syv  år i forhold til det nuværende forbrug. 

Derfor har vi fået lov til at låne to tørretumblere gratis til test i afdelingen i 30 

dage fra slutningen af april. De to tørretumblere står i vaskerierne i hhv. blok 1 

(PMV 47) og blok 2 (VBV 7). Strøm er ikke gratis, så du skal stadig betale for at 

tumble i de nye tumblere akkurat som du plejer. Efter endt test vurderer vi, om 

vi har lyst og råd til nye tørretumblere.  

 

3. Regnskabsmøde. 
Bestyrelsen har været til regnskabsmøde med Ringgårdens administration, hvor 

regnskabet for afdeling 5 blev gennemgået. Regnskabet for 2021 endt med et 

overskud på 219.155 kr. Regnskabet bliver gennemgået på afdelingsmødet til 

september. 

 

4. Leje af fælleslokale. 
Afdeling 5 har et fælleslokale, som beboerne kan leje til rolige arrangementer. 

Se afdelingens hjemmeside www.afdeling5.dk/lokale for mere info.  

Ønsker du at leje fælleslokalet eller har du spørgsmål vedrørende leje, skal du 

sende en e-mail til udlejning@afdeling5.dk. 

 

5. Næste bestyrelsesmøde. 
Det næste møde holdes onsdag den 8. juni kl. 18.00 i fælleslokalet i kælderen 

ved Vilhelm Bergsøes Vej 15.  

 

6. Eventuelt. 
Et par beboere vil gerne have en cykelrazzia i afdelingen for at få ryddet lidt op i 

cykelligene i cykelrummene og i cykelstativerne udenfor. Det er også ved at være 

et stykke tid siden, der sidst har været en cykelrazzia, så det aftaler vi med 

varmemesteren om at få gjort. 

 

 

Se afdelingens hjemmeside: www.afdeling5.dk 


