
 
 
 

Referat fra 
 

Miljøudvalgsmøde d. 29. september 2020 kl. 10.30 i Cafe Ask 
 
Deltagere : Tommy, Finn, Maria B, Inga, Annette, Villy og Eva 
 
Afbud: Ingen 
 
1.I forbindelse med tagrenoveringen blev mange glade over at erfare, at der var bevilget 
penge til at male 3. sals ydervægge, erfarer i dag, at det åbenbart var en sandhed med 
modifikationer, idet det lader til, at det, der bliver malet kun er tagudhænget og ikke 
væggene? Ærgeligt, når det sættes stilladser op for mange millioner, at der ikke kunne 
findes penge til at gå den sidste mil!! 
Tommy: Der er kun bevilget maling af udhæng under taget og den træliste, der løber 
vandret rundt om bygningen 

 
2. Vand fra nedløbsrør, der ikke slutter til tagrende i Agerhuset 5 mod cykelskuret. Muren 
er sort af væde i hjørnet! Dette gælder også Gærdehuset 8, VVS skal tilkaldes – ser ikke 
ud til at skaden er udbedret? 
Er det stadig et problem! Tommy kontakter VVS! 
 
3. Tilladelse til træ-dæk i haver med stort hulrum nedenunder i relation til 
rottebekæmpelse? Hvordan kan det hænge sammen?? 
 
Problemet ligger hos Susanne/administrationen, er der noget nyt? 
Det er en ”Råderetssag” vedrører ikke Miljøudvalget! 
 
4. Manglende rengøring af molokkerne, der indimellem er meget ulækre med gamle 
madrester, vi er før stillet i udsigt, at de skulle damprenses med jævne mellemrum, det 
sker vist ikke mere! Burde være en rutine med passende interval! 
 
Ifølge Tommy skal Molok firmaet/renovationen stå for rengøring, men det ser ikke ud til at 
fungere!  
Er det afklaret hvem der gør det? Det var i en periode vores egne folk, der damprensede, 
det skal bare ikke tabes mellem 2 stole! 
Tommy: De rengøres i uge 43 og der lægges en strategi for, hvordan og af hvem fremtidig 
rengøring udføres!  
 
 
5. På stien til Gærdehuset’s P-plads samt indgang til Digehuset, mangler der tit lys i flere 
af de lave rustne stilamper! Det er øjensynligt et spørgsmål om at udskifte fatningerne til 
anden type elpærer, det ville være rart, hvis det kunne fremskyndes, så vi ikke skal færdes 
i halv- eller helmørke!! 
Tommy har lovet at tage sig af det, hvor langt er det kommet? Elektrikeren er adviseret! 
 



6. Med hensyn til indkørsel til Askerød, er det uforståelig at der ikke kan etableres 
ordentlige trafikforhold.  
Hvad skal der til for at myndighederne tager affære ? 
Skiltet ved indkørslen til Askerød er stadig næsten umuligt at få øje på i mørke og giver 
stor risiko for påkørsel bagfra, hvis man opdager indkørslen for sent! 
Er det vores borgmester sammen med politiet, der skal på banen? Eller skal det omtales i 
Sydkysten! 
Er der noget nyt fra Susanne og Greve kommune om problemet! 
Miljøudvalget konstaterer, at der er lagt ny asfalt ved indkørslen til Askerød fra Godsvej, 
hvilket er godt, men selve indkørslen er stadig næsten usynlig i mørke med fare for 
trafiksikkerheden! 
 
 
7. Eventuelt: 
 
Havelåger bliver malet samt træhegn/plankeverk, sat op i forbindelse med Helhedsplanen 
ved gennemgange! 
 
Forslag ønskes fra Miljøudvalget til nyanlæg ved: 
 
1) Administrationen 
2) Greve Nord projektet 
3) Multibanen / biodiversitet 
4)Amfiteaterpladsen 
 
Næste møde i oktober: tirsdag d.20/10-2020 
 
Med venlig hilsen  
Eva Birkved 


