
 
 
 

Referat fra 
 

Miljøudvalgsmøde d. 25. august 2020 kl. 10.30 i Cafe Ask. 
 
 
Deltagere : Tommy, Villy, Maria B, Annette. Inga og Eva 
 
Afbud: Finn 
 
 
Corona har i mange måneder fyldt meget i alles tilværelse, hvordan ser fremtiden ud her i 
Askerød bl.a. mht til administrationens fysiske åbning for beboere, klubbers funktioner og 
arrangementer? 
 
Svar: Bo-Vest sætter dagsordenen, alle klubber minus Motionen er i gang igen! 
 
1.Hvor høje må træer og buske i haverne være? 
 
 Svar: 1,80 meter 
 
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? 
 
 Svar: Det undersøges om problemet stadig er til stede! 
 
3. Videokamera ved indkørsel til Askerød er fjernet, er dette permanent? 
 
 Svar: Der arbejdes på bedre video overvågning! 
 
4. Hvordan går det med forebyggelsen mod rotter under bygningerne? Ser ud til at være 
gået i stå? 
 
 Svar: Pengene, der var bevilget til dette tiltag, er brugt op – venter på ny bevilling! 
 
Hvordan hænger dette projekt sammen med tilladelse til træ-dæk i haver med stort hulrum 
nedenunder? 
 
Svar: Problemet ligger hos Susanne/administrationen 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Manglende rengøring af molokkerne, indimellem 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! 
 
Svar: Molok firmaet skal stå for rengøring, men ser ikke ud til at fungere! 
 
7. De nye døre, der erstatter gamle utætte, mangler navneskilte! 
 
Svar: De nye døre skal males grå, derefter sættes navneskiltet på igen! 
 
8. I belysningen på stien til Gærdehusets P-plads, mangler der pt lys i 1 af de lave 
stilamper!  
 

ved Indgangen fra p plads imellem Digehuset 4 og 5 er det også ind i mellem et 
problem, ville være godt, hvis alle de tilstedeværende lamper lyser, da der mange steder 
er ret mørkt! 
 
 Svar; Tommy tager sig af det, helst inden det bliver tidligt mørkt! 
  
9. 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! 
 
 Svar: Susanne taler med Greve kommune om problemet! 
 
 
 Svar: Dette problem er svært at håndtere for Askerød, gode ideer til en form for fysisk 
barriere, så vognene ikke kan komme ind i haver eller indgangspartier efterlyses! 
 
11. Vi har stadig et stort problem med sammenstimling af yngre mænd ved indkørslen til 
Askerød, hvor de demonstrerer magt og kontrol ved at parkere i dobbelt position, udviser 
modvilje til at flytte sig fra vejbanen når biler ønsker at passere. De sviner området til hver 
eneste dag, de sidste dage har problemet dog flyttet sig til parkerings arealet ved sydsiden 
af administrationen med samme effekt, det skaber utryghed for beboerne! 
 
Svar: Det er politiets opgave! 
 
12. Udskiftning af tagene er nu i gang, fint med overdækningen af stilladset, der sikrer at 
arbejdet kan udføres trods skiftende vejrforhold. Bliver 3. salenes ydermure malet ligesom 
i Krathuset 8 og 9? Det pyntede meget. 
 



Svar: Da tag projektet blev billigere end forventet blev der råd til at få malet ydervæggene 
på 3. sal, mens stilladserne er oppe! 
 
13. Eventuelt: 
Der er i øjeblikket et par hunde i bebyggelsen, hvor der er tvivl om racen er lovlig her i 
landet, hundene luftes ofte uden snor, Tommy bedes undersøge, om de beboere har 
tilladelse til at holde hund? 
 
Næste møde i oktober: tirsdag d. 29. september 2020 
 
Med venlig hilsen  
Eva Birkved 


