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Parkering
Lad os begynde med P-pladserne. Det nuværende system har nu fungeret siden 1. januar.
P-pladserne fungerer efter de af beboerne vedtagne intentioner. Der er blevet ledige
pladser. Måske ikke lige ud for din opgang, men så er der på næste plads. Der er enkelte
beboere, der har været uheldige med deres parkering. Der har været parkeret på
handicapplads uberettiget. Det koster dobbelt takst. Så læs skiltene og parker som der
står. Der er enkelte, der har fået en stribe P-afgifter. CoParks regel er, at når der er udstedt 6 P-afgifter,
undersøges det, om bilen er stjålet. Der er også nogen, der har oplevet, at der er sat en afgift i deres bil
med et registrerings nr., der tilhører en anden bil. Der sker det, at der åbenbart er nogen, der håber,
at den bliver betalt, uden der lige bliver kontrolleret, om den tilhører den bil, den sidder i. Skulle det ske,
at der sidder en P-afgift i bilen med et andet registrerings nr., så smid den i skraldespanden. Den rigtige
ejer af den registrerede bil vil modtage en rykker i postkassen. P-afgifter er ærgerlige, men de skal
betales. Så læs de opsatte skilte og efterlev dem.
Boldspil
Nu er det starten på foråret, og det animerer børn til at komme ud og spille bold. Vi har
mange grønne arealer, det kan ske på. Der, hvor det er mindre heldigt, er op ad gavlene.
Gavlene er lavet af metalplader. Det larmer kraftigt inde i lejlighederne, hver gang bolden
rammer. Så spil bold, hvor der er opsat mål lige til det samme.
Mundbind
Det er desværre coronatid, hvor vi skal bruge mundbind i mange
situationer. Når nu mundbindet skal kasseres, så har vi skraldespande lige til det
samme. Det er jo ikke befordrende for nogen, at de smides i hække og bede eller
på gulvet i vaskerierne. Et mundbind kan være smittespreder. Så i
skraldespanden med det.
Multibane
Multibanen er løbet ind i problemer. Der, hvor den var planlagt, kan det desværre ikke lade sig gøre,
hvorfor vi har flyttet stedet. Det har så medført, at en af sponsorerne Lokale og Anlægsfonden har trukket
sig med den begrundelse, at der blev for langt til b.la. parkourbanen, og den kom uden for
løbebanen. Men rolig nu, banen skal nok blive lavet, så de unge mennesker kan spille bold. Vi er i gang
med projekteringen. Vi må så finde en anden
sponsor.
Affaldsplads
Affaldspladsen på P3 er lovet færdig med
belægning, hegn og port i uge 12. Så skal vi i gang
med at stille containerne på plads, og vi skal have
færdigbearbejdet info-skrivelse om den fremtidige
sortering af affald. Så i uge 14-15 skulle der være
klar til nye tider for affaldssorteringen og
forhåbentlig en reducering af omkostningerne, når
der bliver mere sorteret og mindre blandet affald.
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Fibia og internettet
Det sker jævnligt, at der kommer bemærkninger om, at Fibia ikke virker. Der er modtaget enkelte
mail med kommentar og spørgsmål til fald i hastigheder i lejemålet. Der prøves her med en lille guide.
Efterhånden som der kommer flere og flere apparater på nettet, så skal signalet deles mellem dem, der er
tændt. Har man flere mobiltelefoner, TV og et par PC’er tilsluttet samtidig, så begynder den router, der er
i boksen, der er leveret af Fibia, at komme på arbejde. Det kan svare sig at købe en god router. Der findes
én del til mellem kr. 800 og op til kr. 1600, der er effektive. Så er der placering af router. En placering højt
oppe på en hylde eller reol er optimalt. Det skyldes, at en router både videresende wi-fi signal ud af
og nedad, så når det kommer op i højden, kan det nemmere nå langt ud i de forskellige rum.
Hastigheden falder med afstanden. Når du bevæger dig væk fra din router, falder den hastighed, du har
overført data med, og er der fysiske forhindringer såsom vægge, sker der et drastisk
fald. Betonvægge reducerer signalet ret så kraftigt, så er der flere betonvægge, som signalet skal
igennem, bliver det reduceret rigtig meget.
Vinduer og spejle: Energieffektive vinduer og spejle kan reducere signal fra router og gøre det
sværere. De kan også være udstyret med film, der blokerer visse bølgelængder.
Apparater som vaskemaskine, køleskab, ovne og i særdeleshed mikrobølgerne er typisk lavet af metal
og med elektronisk udstyr, hvilket kan påvirke signalet negativt.
Møbler: Skabe, reoler, sofaer, lænestole og billeder på væggen kan alle være med til at forstyrre eller
sænke signalet fra routeren. Derfor er det uhensigtsmæssigt at placere routeren under sengen.
Vand kan også kvæle signalet. Har du fx et akvarium, er det en dårlig idé at sætte routeren lige op
af dette.
En router har to netværk til rådighed. Det forklares dig her forskellen og viser, hvordan du bedst bruger
begge netværk. Moderne routere kan sende på to forskellige radiobånd: 2,4 GHz og 5 GHz. Med 5 GHz får
du højere hastighed og undgår forstyrrelser fra de netværk, der kører på 2,4 GHz. Ulempen er dog, at 5
GHz har kortere rækkevidde end 2,4 GHz. Med begge typer netværk i hjemmet kan du fordele dine
enheder på to frekvenser. Opsætning af router med hver sin netværksadresse kan lade sig gøre. Så køber
du en god router, så få den sat op til at sende på hvert sin kanal.

