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corona udenforudgående tidsbestilling i 
Brøndby Kommune

15. januar 2021 Kære Beboer Brøndby Kommune har 
oplyst, at det mobile testcenter være tilbage i kommunen 
i uge 3. Fra mandag den 18. januar til og med søndag 
den 24. januar vil det i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00 være 
muligt at blive testet for corona uden forudgående 
tidsbestilling.Det mobile testcenter vil denne gang være 
at finde i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 
Brøndby. 



VIGTIG INFORMATION FRA BRØNDBY KOMMUNE

Er du testet positiv for corona-virus, 
skal du gå i isolation 

• Det betyder, at du skal blive hjemme, så du ikke kan smitte andre. 

• Gå ikke udenfor – heller ikke for at gå på arbejde eller i skole. 

• Aflys alle aftaler, og tal i stedet med venner og familie via telefon eller internet. 



Hvordan er man i isolation?

• Ophold dig mest muligt i rum, hvor der ikke er andre – hold mindst 2 meters afstand til dem,
du bor sammen med 

• Undgå at kysse og kramme. 

• Undgå at være for længe i det samme rum som andre – luft ud i rummet i 10 min bagefter.

• Sov ikke i samme rum som andre. 

• Vask eller sprit hænder ofte. 

• Gør rent hver dag på steder, som I rører med hænderne – dørhåndtag, fjernbetjeninger, telefoner
tastaturer, mus, stikkontakter, vandhaner, toiletter og legetøj, Brug almindelig rengøringsmidler. 

• Del ikke håndklæder med andre. 

• Få andre til at hjælpe dig med at hente børn, købe ind eller lufte hunden.

• Hvis du får varer leveret, så få dem stillet ved døren.

• Tag mundbind på, hvis du er nødt til at bryde din isolation, for eksempel hvis du skal på hospitalet.



Kommunen kan hjælpe 

Er det svært for dig at isolere dig hjemme, 
så kontakt Brøndby Kommune – vi kan hjælpe.

Du skal: 

• Kunne klare dig selv 

• Ikke have brug for hjælp eller behandling 
af sundheds‐ eller socialfagligt personale 

• Selv gøre rent og betale for mad 

• Opholdet koster ikke noget 



Kontakt 

Hvis man er smittet med covid19, bor i Brøndby Kommune, har vanskeligt ved at isolere 
sig hvor man bor og ønsker et tilbud til selvisolering, kan man kontakte: 

Flemming Vang Jensen, 
Borgerservice Brøndby Kommune 

Mail: fje@brondby.dk 
Træffes på tlf. 21 36 30 96 

mandag til onsdag kl. 8‐14.30, 
torsdag kl. 8‐17.30 og fredag kl. 8‐12.00. 

Fra disse tider og frem til klokken 22.00 benyttes tlf. nr. 51 25 47 81. Lørdag og søndag kl. 
8.00 ‐ 22.00 kan man henvende sig på tlf. 51 25 47 81. 



Til beboerne i PAB afdeling 7.

Afdelingsbestyrelsens beretning for tiden siden sidste afdelingsmøde er nu lagt ud 
på hjemmesiden pab1‐7.dk.
Budgettet for 2021, som er godkendt af PAB’s organisationsbestyrelse, er også lagt 
ud på Hjemmesiden.

Hvis nogle beboere ønsker en papirudgave af beretning og budget bedes de 
tilkendegive det ved en meddelelse i brevkassen ved afdelingskontoret på 
Torpedammen 66 A med angivelse af adresse.

Afdelingsbestyrelsen vil derefter sørge for levering i beboerens egen brevkasse.
Denne fremgangsmåde er valgt for at spare papir.

Med venlig hilsen på vegne af afdelingsbestyrelsen Tor Darre



Problemer med TV anlæg 

• Vi  ser desværre stadig problemer efter vi har opgraderet vores 
anlæg til T2 billede fryser periodisk. Som midlertidig løsning 
har fjernet de kanaler som kører t2 om omlagt til parabol.

• Desværre er det ikke alle kanaler der kan omlægges så vi 
mangler: Folketinget, Hovedstaden, Lorry, DR1 syn,  DR2 syn

• Vores leverandør Triax arbejder på at finde en løsning
• Status pr 22/10/2020 Triax arbejder stadig på sagen 
• Status pr 12/01/2021 problemet er løst og alle kanaler er med 
igen 



Indstillinger af TV kanaler

Brug evt flg indstillinger:
Netværk id = 40961
Startfrekvens 306000
Symbolrate 6875
Modulation qam = 64 



Som beboer i PAB har i mulighed for at 
leje et af PAB’s 4 sommer huse 

Bornholm. Sverige.



Se mere på www.fa09.dk 

Fanø. Skagen.



Loven siger at rotter
skal bekæmpes.
Hvis du opdager rotter
skal du straks kontakte
Brøndby Kommune.

Materielgården på tlf 43 28 24 60

Rotter



Rotter forsat 

Vi er pt voldsomt plaget af rotter , og opfordre beboerne til IKKE at fodre fugle da det tiltrækker rotter 

Kig i din have efter spor på rotter

Rotter ved fuglefodersteder: Ofte kan rotterne ses på foderbrættet, hvor de æder eller henter føde, som 
bringes til boet, som kan være et gravet hul, ind under en busk i nærheden eller i en nærliggende 
brændestabel, skur eller lignende. Tegn på Rotter i hønsehuse, voliere, skure, garager m.v: Store huller på 6‐8 
cm ( ca. en Tennisbold.) med opskrabet jord, gnavede huller i vægge m.v., ekskrementer, spor efter poter og 
hale i støvet og lignende. 

Rotter i kompostbunker: Huller med jordudskrab i bunden af kompostbunken samt huller og gange oppe i 
kompostbunken. 

Hvis du finder spor efter rotter skal du kontakte kommunen på tlf 4328 2460  



Bolignet. 

Som beboere i Pab afd 7 har du mulighed for at få 
internet forbindelse fra Dansk kabel Tv.

Hastighed                                  Pris 
50/50 mb                                 109 kr pr md. 
75/75 mb                                 149 kr pr md. 
100/100 mb                             199 kr pr md.

Læs mere og bestil på WWW.danskkabeltv.dk



FASTNETTELEFONI
Med telefoni over dit bredbånd opnår du fuldstændig 
det samme, som med din almindelige fastnet telefon.

Vælg mellem: 
fastnet til 39 kr pr md.
Fri fastnet til 79 kr pr md.
Fastnet fri tale til 129 kr pr md. 

Se mere om betingelser og priser og
tilmelding på www.danskkabeltv.dk

Der kan være problemer med at nødkalde anlæg ikke virker 
på bredbånd telefoni, dette bør undersøges med kommunen
før et evt skifte. 



Den kolde tid og frosten er på vej 

Husk udluftning af udendørs vandhane , husk du 
hæfter selv for skader som skyldes manglende 
udluftning 

Har du brug for hjælp kan du evt kontakte en fra 
bestyrelsen .



Udendørs vandhane.
For at undgå frost sprængning er det vigtigt at 
1.  Der er lukket  for hanen i bryggers.
2.  Hanen er udluftet .
3.  Hanen står halvt åben. 

Start med at lukke for den 
her hane , når den er vandret  
som på billedet er der lukket 
.

Denne hane bruges til 
udluftning er åben I 
vandret stilling, vær 
obs at der kan komme 
lidt vand. 

1.

2.

Hanen står halvt åben 

3.



Alle henvendelser som kræver 
håndværker skal gå gennem   

Oprindeligt Startede firmaet med at hedde Røsva og så skiftede de navn til Belfor
Og nu siger de Dansk Ejendomsvagt når de tager telefonen.



Kontakt til bestyrelsen 

• Tor Darre Mobil 2067 0030
• Grethe Andersen  Mobil 2899 6195
• Claus Jeppesen  Mobil 2612 0306



Driftschef i PAB afd. 7 ?
Der er omdelt en folder om ny flyver funktion.
For fejl kan Belfor kontaktes 70 122 122 

Flyver kontakt email PAB‐flyver@fa09.dk
Tlf mellem 8‐9 43460958



Ny web hjemmeside for Pab afd 7: www.pab1‐7.dk
Siden er ment som supplement, nu da afdelingskontoret er lukket.
Siden bliver løbende opdateret og der er kommet rigtig mange gode ting med.



Renoverede lejemål
kun til permanente lejere i PAB afdeling 7.

Der er jævnligt nye renoverede lejemål , så hvis i er interesseret i at bytte lejemål er det vigtigt at man 
gør sig aktiv søgende hos FA09 , så vil man automatisk få tilbudt ledige lejemål 

Ref:

Såfremt du er interesseret i at få tilbud på ovenstående bolig, skal du være opnoteret på dit 
ventelistenummer hos FA09. Dette kan du gøre on‐line via dit log‐in til AnsøgerWeb og tilføje ønsket til 
dit ventelistenummer.
Har du ikke et ventelistenummer, kan dette købes på AnsøgerWeb.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte FA09 – gerne pr. mail: 
venteliste@fa09.dk



Beboerne ønskes godt nytår. 
Vi siger tak til de beboere som har ryddet op 


