
 
 
 

REFERAT  
fra 

Miljøudvalgsmøde d. 20. januar 2022 kl. 17.30 i Cafe Ask 
 

 

 
 
Deltagere : Maria B, Annette, Andrea, Preben, Inga, Finn og Eva  
 
Afbud fra Keki, Thomas samt Maria Gad fra Administrationen. 
 
1. Biodiversiteten. Er stadig på dagsordenen. Materiale er udleveret tidligere. Input ønskes 
stadig fra Miljøudvalget af Afdelingsbestyrelsen! 
 
Det anbefales at checke ”Vild med Vilje” for inspiration!  
 
Fældning/beskæring af stor, meget skyggende trægruppe ved Dalhuset, beslutning 
udestår! 
 
Er der klager fra beboere om, at de stjæler sol og lys? 
Andrea tilbød at kontakte Tommy for at høre, om det er tilfældet! 
 
Fældning af store træer på Krathusets bagside, kaster meget skygge for beboerne og er 
hjemsted for mange larmende kragefugle. 
 
Kan anbefales, især pgr af koncentrationen af fugle, men tilsyneladende ikke klager fra 
udsatte beboere!  
 
Området ud for ”Billiarden” hvor der tidligere stod et skur, ser stadig nødlidende ud! 
Der var tilslutning til plantning af blomster/grønt rundt om det store træ samme sted. 
 
Tidlige forslag om anlæggelse af petanque bane! Det foreslås, at det skal stilles som 
forslag på beboermøde for at lodde interessen for projektet blandt beboerne! 
 
Hvad skal der ske med de 2 trekantsområder ved stien fra p-plads ind mod Digehuset 4 og 
5? (Annette) 
 
De områder kunne også beplantes med nedenstående i lighed med andre steder i 
bebyggelsen! 
 
Der var flertal for blomstrende buske og bærbuske rundt omkring, forslag om 
sommerfuglebuske, potentiller og andre blomstrende buske. Men sker der noget? 
 
 



 
 
2. Belysning: Trods henvendelse til Adminstrationen vedr. manglende lys i 2 af 
rustlamperne og en gadelygte (Dongs ansvar) ved stien fra p-plads ved Gærdehuset, sker 
der ikke noget! 
 
Preben vil kontakte administrationen om, hvorfor man ikke reagerer på henvendelser! 
 
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, men da 
det er et omkostnings tungt ønske, skal det nok behandles som et forslag på Beboermøde. 
Dette gælder også for dårlig belysning ved indkørslen fra Godsvej til Askerød. 
Annette vil gerne prøve igen at trække på kontakter hos Grev kommune! 
 
Plan til forslag udarbejdes til beboermødet i marts om bedre belysning til næste møde, 
markvandring i mørke ønskes! Vi må finde en dag/dato i februar! 
 
3. Evaluering efter tagrenoveringen: 
 
Vi har nu overstået tagrenoveringen og kan glæde os over tætte tage og et pænere look af 
bebyggelsen. 
 
Men nu udestår oprydning og rengøring af de meget snavsede, ødelagte områder, det 
lader ikke til at Entreprenøren har særlig travlt med at få afsluttet projektet, det flyder med 
bygerester, jernplader og opslemmet og ny jord på stier og pladser. 
 
Der er lavet nogle meget specielle flisenedlægninger rundt omkring, gætter på, det er for 
at komme oversvømmelser til livs, der hvor jorden ikke kan absorbere mere vand, men det 
ser herrens ud!  
 
Hvad sker der med de skader, der er opstået hos den enkelte under renoveringen? 
Hvem tager hånd om det, Admi eller Entreprenøren, hvis sidstnævnte, hvor henvender 
man sig?  
 
Der rettes henvendelse til administrationen vedr. ovennævnte punkt, som vi ønsker svar 
på? Eva skriver til dem! 
 
4. Eventuelt: 
Ingen punkter 
 
Med venlig hilsen  
Eva Birkved 
 
Forslag til næste møde i februar:  Uge 7 =  tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 17-30. af hensyn 
til bestilling af mad, tilmelding senest d. 21/2 – 22, formiddag! 


