Greve

kommune
KARLSLUNDE LANDEVEJ 24 • 2690

Teknisk forvaltning

Ekspeditionstid:

<,

KARLSLUNDE.

TELF. KARLSLUNDE (03) 15 15 15 • LOKAL

Daglig 10·13. torsdag tillige 16-18. lørdag lukket

• Til lodsejere ved 0sterbaY$en, Arnestien, Lyrestien,
Plejlstien, Skæppestien, Almuevej, Byagervej, Bondestien,
Hyrdestien, Agerstien, Gærdestien, Skelstien, Engstien,
Bryggerstien, Humlestien, Kærnestien og RØglestien i Tune.

Jour. nr.

Vedr.

2312

fællesantenneanlæg

Deres ref.

Dato

i Tune.

Idet der henvises til det tidligere udsendte materiale vedr. ovennævnte sag,
meddeles det herved, at etablering af fællesantenneanlæg
i Tune nu er igangsat i området ved Agerstien, Lyrestien, Plejlstien og Skæppestien, således
at anlægget i dette område forventes sat i drift inden dette års udgang.
For området ved den nordligste del af 0sterbakken vil anlægget kunne etableres
inden for samme tidsinterval,
såfremt lodsejerne medarbejder positivt for sagen.
Korr~11nenforanlediger fællesantenneanlægget
etableret ved de Øvrige nævnte veje
på så tidligt et tidspunkt som muligt unde;: hensyn til udfØrelsen af de Øvrige-.
,byggemo
o·der.
I området ved Almuevej og Byagervej forventes anlægget at kunne etableres i
sommeren 1971, og i området ved Tinggårdsudstykningen
skulle der være mulighed
for etablering af anlægget i sommeren 1972.
For de områder, hvor der er .;tJ.~sJllt,nj~t
til anlægget i henhold til herom
tinglyst deklaration, vil regning-blive fremsendt direkte fra antennefirmaet,
når der er mulighed for tilslutning til anlægget, ved at hovedanlægget er fØrt
frem til ejendommens skel.
7ed eventuelle tvivlsspØrgsmål
om anlægget kan der rettes henvendelse til
teknisk forvaltning, antennefirmaet
Scantemo A/S, Kong Georgsvej 46, 2000 KØbenhavn F, tlf. ol - 342800 eller fællesantenneforeningen,
som er under stiftelse.
Den pågældende fællesantenneforening
vil, så snart den er dannet, have medindflydelse på alle forhold vedr. antenneanlægget,
hvorfor man fra forvaltningens
side skal opfordre Dem til at slutte op om antenneforeningen,
bl.a. ved at give
mØde til den af arbejdsudvalget
indkaldte stiftende generalforsamling.
Med venlig

hilsen
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NB: Efter aftale med arbejdsudvalget
Arbejdsudvalgets
Arbejdsudvalgets

Form. TF. 29. 61210

for fællesantenneforeningen

vedlægges:

indkaldelse til stiftende generalforsamling
forslag til vedtægt for 'rune antennelaug.

