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

 
 
Deltagere:. 
-Preben Blankholm 
-Claus Vergo 
-Eva Birkved 
-Thomas Andreas Pedersen 
-Maria Bergamo-Giorgi 
-Annette Hegner Andersen 
 
Afbud:. 
-Finn Nyborg 
-Keki Patell 
-Charlotte Birkved 
-Andrea Plovgaard Frederiksen 
-Inga Solveig Andersson 
                                                              
 

Referat 
 

Keki Patell, Preben Blankholm, Claus Vergo og Charlotte Birkved ønskes hjerteligt 
velkommen i Miljøudvalget! 
 
 
1. Biodiversiteten. Er stadig på dagsordenen. Materiale er udleveret tidligere. Input ønskes 
stadig fra Miljøudvalget af Afdelingsbestyrelsen! 
 
Vi er allerede via VA medlem af Vild med Vilje. 
 
Charlotte Birkved taler med Mads fra BoVest om gaveprojektet til Askerød, vi skal 
sammen blive enige om, hvor og hvordan det skal benyttes! 
Charlotte var fraværende, vi venter med spænding på næste møde. 
 
Vi mener området omkring multibanen trænger mest. 
Kunne godt tænke os at måne og stjerne, bålstedet med hæk bliver fjernet. 
Og at beplantningen på skråningerne bliver skåret kraftigt tilbage. 
2.  Belysning: Der mangler belysning mange steder i området, ikke mindst ved molokkerne 
bl.a. ved Digehuset og Gærdehuset. 
 
Rust stiglamperne ved Gærdehuset fungerer igen! Tak for det! 
 
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 drejer det sig om? 
 



Projektet har bestyrelsen set lidt på ved Markvandringen og ønsker at være med inde 
over, når vi kender mere omfang og type, bliver I orienteret. 
 
Der er meget mørkt ved molokkerne flere steder = meget nemt, disse steder,at dumpe sit 
affald/storskrald ubeset. Det har været rigtig slemt på det seneste, hvor molokker har 
været ”pakket” ind i storskrald, så adgang til at benytte molokkerne har været umulig! 
 
3. Kommisorium for Miljøudvalget (Andrea) 
 
Andrea fraværende. Så det tager vi næste gang. 
 
4. Vedrørende Rikke Hvelplunds tilbagemelding på vores kritik af ind-/udkørselsforhold 
ved Godsvej! 
 
Har Finn og Annette været på filmoptagelse på Godsvej for at dokumentere vores klage 
over dårlig mulighed for at spotte indkørslen i rimelig tid, når det er mørkt? 
 
Afventer Finn 
 
5. Jeg har været ude for i storm, at inddækningsplade på altanen manglede bolte 3 steder 
og pladen måtte bindes fast. Benny fortalte, at der et andet sted, var plade, der var faldet 
helt ud, det er jo en alvorlig sag! 
 
Har administrationen planer om at checke, hvordan situationen er generelt? 
 
Administrationen er opmærksomme på problemet og er ved at undersøge omfanget. 
 
Vi følger op om de er kommet frem til noget. 
 
6. Hærværk på bøgehæk!  
 
Hækkene er ikke lejers ejendom, det er der åbenbart nogle, der tror! Måske skal der gøres 
opmærksom på det, så det hærværk, der er sket, ikke gentager sig andre steder – opslag i 
opgangen eller info i postkassen? 
 
Beboere med haver har modtaget breve omkring pasning af hækkene, ligeledes er der 
lavet et opslag som kommer op i opgangene i løbet af ugen omkring haver og terrasser. 
7. Miljøudvalget har tidligere foreslået administrationen, at der plantes samme type 
egetræer lig med dem Greve kommune har plantet langs indkørsel fra Godsvej til 
administrationen vis a vis Bilka for at skabe en ensartethed i indtrykket! 
 
Vi afventer svar fra Greve Kommune omkring typen på egetræerne, vi håber at disse kan 
plantes i løbet af efteråret. 
 
Det glæder vi os til. 
 
 
8. Eventuelt: 



De træer der var aftalt til fældning bag Krathuset 1 og 2 fældes ultimo april. 
 
Der skal kigges på dato for markvandring. 
 
Med venlig hilsen  
Eva Birkved 
 
Næste møde i maj? 
 
Torsdag den 12/5-2022 kl 17.30 


