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ORIENTERING TIL BEBOERNE I TORPEDOHALLEN 
 

Generalforsamling 

På grund af pandemien har generalforsamlingen været udskudt til efter sommerferien. Nu er 

tidspunktet fastlagt til den 14. september kl. 19 hos Copenhagen Contemporary. Så afsæt aftenen. 

Indkaldelse kommer senere fra Newsec. Frist for aflevering af forslag, var som det fremgår af 

vedtægterne - og blev oplyst i sidste rundskrivelse, inden udgangen af marts måned. Så nye forslag 

kan ikke indleveres. 

 

Arbejdsdag og fællesspisning 

Den traditionsrige arbejdsdag med fællesspisning på Færgen Ellen, er som det fremgår af opslag og 

udsendt indkaldelse, fastlagt til den 22. august fra kl. 14-17, med fællesspisning for deltagerne kl. 18 

på færgen Ellen. Husk tilmelding aht. middagen og besked om evt. allergier eller andre hensyn. 

 

Fibernet på vej til Torpedohallen 

Torpedohallens Internetlaug er i gang med at skaffe 2x500MB fibernet forbindelse til medlemmerne. 

 Det betyder, at de lejligheder, der har kabel til Torpedohallens Internetlaug, nu kan få en hurtig, stabil 

 og billig internetforbindelse. Lauget har fået bindende tilsagn fra 24 kablede lejligheder. Hvilket giver 

 en abonnementspris på 150,- kr. om måneden. Kommer der flere tilmeldinger, bliver prisen tilsvarende 

 lavere. Yderligere 10 lejligheder, som ikke er medlemmer og dermed ikke koblet op til Internetlaugets 

 forbindelse, er også interesserede i hurtigt fibernet. Foreløbig må de - som resten af lejlighederne i 

 Torpedohallen, afvente om det bliver vedtaget at etablere/udvide nettet, så bebyggelsens resterende  

Lejligheder får mulighed for at blive opkoblet.  Prisen kan så komme ned under 100,- kr. pr. måned,  

hvilket vil være en meget attraktiv pris for den store kapacitet på 500 MB up- og download.  
 

Køb af ekstra P-plads 

Som det har været annonceret i en rundskrivelse, kunne beboere i Torpedohallen, der ønsker en ekstra p-plads, 

byde på den med en mindstepris. Der kom ikke nogen konditionsmæssige tilbud – hvilket tyder på, at mindsteprisen 

var sat for højt. Så bestyrelsen er ved at undersøge hvordan den skal prissættes og udbydes igen. 

 

Affaldshåndtering 

Som det er fremgået at en rundskrivelse har bestyrelsen afsluttet sine undersøgelser af hvordan vi kan  

Fremtidssikre affaldssorteringen i bebyggelsen. Det endte med, at der etableres to indkast i stueplan i hver opgang 

(over for postkasserne) og at affaldsskaktene sløjfes. Da der ikke har været indsigelser mod løsningen efter den 

udsendte beboerorientering, er det ved at blive iværksat, så vi kan få sorteret affaldet korrekt.  
 

Leje viceværtlejlighed 

Viceværtslejligheden kan igen bookes på hjemmesiden, da Covid 19 restriktionerne er lempet og Jimmy er fuldt 
vaccineret. Det er vigtigt at lejer sørger for grundig rengøring ved endt lån af lejligheden, så Jimmy ikke skal sørge 

for det, og vi forsøger at holde prisen lav. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Torpedohallen 

mtbhallen@hotmail.com 
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