Miljøudvalgsmøde d. 10. marts 2022 kl. 17.30 i Cafe Ask

Deltagere:
- Eva Birkved
- Maria Bergamo-Giorgi
- Finn Nyborg
- Inga Solveig Andersson
- Annette Hegner Andersen
- Andrea Plovgaard Frederiksen
Gæster, der ønsker at deltage i Miljøudvalgets arbejde:
- Preben Blankholm
- Keki Patell
Fra administrationen:
- Susanne Palstrøm
- Maria Gad
Afbud:
- Ingen
Fraværende:
- Thomas Andreas Pedersen

Referat
1. Biodiversiteten. Er stadig på dagsordenen. Materiale er udleveret tidligere. Input ønskes
stadig fra Miljøudvalget af Afdelingsbestyrelsen!
For information om ”Vild med Vilje” kan man checke deres hjemmeside på nettet!
Konklusioner:
▪ VA, og dermed også Askerød, er allerede medlemmer af Vild med
Vilje.
▪ Vi har ikke anvendt den startpakke for biodiversitet, som vi har fået af
VA i anledning af selskabets 75-års jubilæum.
Beslutninger:
▪ Andrea undersøger hos Vild med Vilje/VA, om vi kan stadig kan nå at
anvende startpakken.
2. Diverse fældninger af træer samt området ved Billarden: beslutninger vedr. disse kan
ses af Maria Gads svar til os.
For de 2 trekantsområders vedkommende ved p-plads ved stien mod Digehuset 4 og 5?
Der er forslag om beplantning med potemtil både her og andre steder i området!

Potentil er en blomstrende busk, der findes i flere farver og størrelser, MOM vejleder!
Konklusioner:
▪ Der vil blive plantet hæk og buske ved Billarden.
▪ Træer ved Krathuset 1 og 2 fjernes, da de er syge.
▪ Miljøudvalget ønsker, at der bliver plantet mere potentil, hvor det er
muligt.
Beslutninger:
▪ Ejendomskontoret kigger nærmere på områderne ved Digehuset 4 og
5 sammen med gartneren. Derfra kommer de med forslag til
beplantning.
3. Belysning: Der mangler belysning mange steder i området, ikke mindst ved molokkerne
bl.a. ved Digehuset og Gærdehuset.
Generelt kunne man godt forestille sig mere belysning flere steder i bebyggelsen!
Ifølge Maria G. er man i gang med opsætning af mere belysning!
Hvor og med hvilken type belysning er det?
Trods flere henvendelser til kontoret, mangler der stadig lys i rust stilamperne ved stien fra
Gærdehusets p-plads ind til bebyggelsen, 3 stk pt!
Konklusioner:
▪ Miljøudvalget vil gerne vide, om det manglende lys kan skyldes, at
lamperne ikke er holdbare nok, og at pærerne derfor nemt springer.
▪ Lamperne er af typen bysted.
▪ Ved dette mødes begyndelse burde der ikke længere mangle lys
nogen steder.
Beslutninger:
▪ Ingen.

4. Evaluering efter tagrenoveringen:
Hvordan går det med oprydning og rengøring af de meget snavsede, ødelagte områder
efter tagrenoveringen?
Konklusioner:
▪ Afdelingen betaler selv de indendørs skader i de 2-3 boliger det drejer
sig om.
▪ Maria Gad har d. 10/3 været rundt med entreprenøren for at inspicere
området. Hun fortæller, at:
• Græsset forventes genetableret i midten af april.
• Skurbyen og de resterende plader forventer ejendomskontoret,
at entreprenøren fjerner løbet af uge 10, eller i hvert fald i løbet
af marts.

Beslutninger:
▪ Ingen.
5. Kommissorium for Miljøudvalget (Andrea)
Konklusioner:
▪ Kommissoriet der er revideret i 2021, er ikke godkendt af
Miljøudvalget, og heller ikke af beboermødet.
▪ Det betyder, at det er uklart, hvor mange pladser der egentlig er i
Miljøudvalget og under hvilke betingelser vi arbejder.
Beslutninger:
▪ Det undersøges, om der findes et kommissorium der er godkendt af
beboermødet. Hvis der gør, menes det at være fra 2014.
▪ Det nyeste udkast til kommissorium vedlægges som bilag til næste
møde, og sættes som punkt på dagsordenen. Formålet er, at
Miljøudvalget skal blive enige om dets indhold og form, så det kan
sættes til godkendelse på beboermødet i efteråret 2022.
▪ Plejeplanen, der sætter standarden for udearealerne, gennemgås i
bider, f.eks. emnevis, hen over de kommende møder. Når
miljøudvalget har godkendt den, skal den godkendes af beboermødet.
6. Rikke Hvelplunds tilbagemelding på vores kritik af ind-/udkørselsforhold ved Godsvej!
Konklusioner:
▪ Ejendomskontoret arbejder løbende på at få asfalteret veje, få sat
bump op mv.
▪ Ind- og udkørselsforholdene er også problematiske ved Gærdehuset.
▪ Det er svært at komme igennem politisk. Borgerrådgiveren eller en
direkte henvendelse til Trafiksikkerhedsrådet kan være en mulighed.
Beslutninger:
▪ Finn og Annette kører en tur, hvor Annette filmer, hvor svært
tilgængelige forholdene ved Godsvej er.
7. Eventuelt:
Miljøudvalget har foreslået at omplante på det store areal ved skateranlægget og
multibanen, så frugttræer fremover står på den flade plæne, mens skrænterne beplantes
med buske.
I forbindelse med punkt 3 fremkom følgende liste over steder, hvor Miljøudvalget er
bekendt med, at der samler sig vand/mudder ved molokkerne.
- Grøftehuset 2
- Agerhuset 2, 7 og 9
- Gærdehuset 3, 4 og 8
- Digehuset 2
- Kildehuset 1
- Dalhuset 3 og 4

Med venlig hilsen
Eva Birkved
P.S. Jeg vil gerne bede kontoret printe dagsordenen ud til mødet!
Næste møde:
Onsdag d. 13. april 2022.
Spisning: 17:30
Mødestart: 18:15

