Frederiksberg, den 5. august 2014

Kære organisationsbestyrelse for FfB
Vi vil hermed klage over organisationsbestyrelsens gennemførelse af Havremarkens beslutninger
vedrørende indmeldelse i Parknet og etablering af nyt bolignet.
Sagsforløb
3. september 2013: Afdelingsmødet besluttede at afholde urafstemning om hvorvidt den
eksisterende kollektive TV-aftale med TDC/YouSee skulle opsiges.
19. september 2013: Beboerne meddeltes, at der var 96 stemmer for at opsige aftalen og 47 imod.
Aftalen opsagdes efterfølgende af administrationen til udgangen af juni 2014.
25. oktober 2013: Administrationen orienteredes om, at Havremarken formentlig ville beslutte at
melde sig ind i Parknet
27. november 2013: Der afholdtes afdelingsmøde om sagen.
7. februar 2014: Afdelingsmødet besluttede, at Havremarken skulle melde sig ind i Parknet og at
der skulle etableres et nyt bolignet.
11. februar 2014: Sagen overdragedes fra afdelingsbestyrelsen til organisationsbestyrelsen på et
møde. Forud for dette møde havde afdelingsbestyrelsen sørget for at indhente tilbud dels fra
Parknet på tilslutningen og dels fra Makenet på bolignettet. Der blev hverken på dette møde eller
før på nogen måde antydet, at tidsplanen ikke kunne overholdes.
28. april 2014: 6-ugers-varsling omdeltes til beboerne.
30. april 2014: Afdelingsbestyrelsen orienteredes om forsinkelsen.
22. maj 2014: Meddelelse om forsinkelsen omdeltes til beboerne.
30. maj 2014: Afdelingsbestyrelsen besluttede, at det var nødvendigt at etablere en midlertidig
internetløsning.
Fra 1. august 2014: Bolignettet er nu i fuld drift.
Klagepunkter og spørgsmål
Vi vil bede organisationsbestyrelsen forholde sig til følgende:
1. Hvorfor tilslutningsaftalen med Parknet først blev underskrevet den 10. april (og ikke inden
udgangen af marts).
2. Hvorfor beboerne først fik besked om forsinkelsen den 22. maj 2014.
3. Hvorfor etableringen af det nye bolignet også blev forsinket. Dette betød, at det ikke var
muligt at etablere en billig midlertidig internetløsning, som afdelingsbestyrelsen ellers havde
tilbudt at stå for den 13. maj 2014.
4. Hvorfor afdelingsbestyrelsen ikke fik besked om, at der fra juli 2014 bliver opkrævet 76
kr./mdr. (og ikke de mange gange nævnte 60 kr./mdr.) for bolignettet før der omdeltes
information til alle beboere om dette den 25. juni 2013.
5. Med hvilken hjemmel der opkræves 41 kr./mdr. i ”ophavs.afgift” fra hvert lejemål i andet
halvår 2014. Hvorfor er der betalt til Copydan Verdens TV for et helt år?
6. Om det vil være rimeligt, hvis udgifterne til midlertidig internetløsning i juli 2014 for
afdelingens tidligere TDC/YouSee-kunder dækkes af boligorganisationen.
Afdelingsbestyrelsen er indstillet på, at afdelingen selv dækker udgifterne til stueantenner,
da disse også på sigt vil kunne anvendes af beboere, som kun ønsker DR's kanaler eller
som foretrækker at købe TV fra Boxer TV.
Til sidst skal det for en god ordens skyld oplyses, at vi selv bærer ansvaret for den noget stramme
– men dog rimelige – tidsplan. Det var oprindelig meningen at tage endelig stilling til sagen på
afdelingsmødet den 27. november 2013.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen for Havremarken

