
 
 
 

Referat fra 
 

Miljøudvalgsmøde d. 10. august 2021 kl. 10.30 i Cafe Ask 
 
Deltagere : Susanne (Admi), Maria, Finn, Annette, Keki og Eva 
 
Afbud: Inga 
 
1. Afklaring af Miljøudvalgets kompetencer: 
 
Susanne bekræftede tidligere definition af vores kompetencer i henhold til vedtaget 
kompendium. Persondata beskyttelses loven skal respekteres! 
 
Vi må derfor ikke beskæftige os med personrelaterede sager, Er der noget/nogen vi som 
beboer er utilfredse med, må man henvende sig til Administrationen som menig beboer 
I Askerød. 
 
 
2.Biodiversitet . input ønskes af Afdelingsbestyrelsen fra Miljøudvalget! 
 
Der blev foreslået bærbuske på græsstykker fx bag cykelskure. Greve Nord fabrikerer 
”insekthoteller” 
 
3. Forslag om bænke/bord mellem Digehuset 6 og 7.  
Græsstykke bag cykelskuret ved Digehuset 6? Hvad er planen?  
 
For bedre at kunne forholde os til ovenstående pkt. 2 – 3, blev det foreslået at gå en 
markvandring når vi mødes næste gang d. 14. september. 
 
4. Manglende rensning af molokker. Vi oplever en meget grim lugt fra molokkerne og 
snavsede og ulækre områder under lågene. 
 
De står så tæt på bebyggelsen mange steder, at man ikke kan byde de beboerne, 
der er så uheldige at bo lige op ned af dem, dette!  
 
Tanker om muligheden for at flytte affaldsstationerne udenfor bebyggelsen i forbindelse 
med parkeringspladserne? Ikke lige til højrebenet !! 
 
Tidligere, i Ifølge Tommy, skal Molok firmaet/renovationen stå for rengøring, men det ser 
ikke ud til at fungere! 
 
Det er et firma udefra, der står for den indvendige rengøring af selve molokkerne, 
Det foregår 2 gange årligt og koster ca. 100.000,- Kr. derfor skal vi nok ikke regne med 
mere lige nu af økonomiske årsager!  
 



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! 
 
Det er det stadig, dvs den øverste del af molokkerne rundt om og under lågene 
damprenses!!  
 
Det kunne ønskes, at dette kan forgå efter behov idet lugtgenerne er værst i de varme 
perioder! 
 
 
5. Området ud for ”Biliarden” hvor der tidligere stod et skur, ser meget nødlidende ud, der 
er også et hul i hækken ud til tunnelen, der aldrig er blevet genetableret!  
 
Vi bar ude at kigge på det, der er plads til forbedring, genplantning af manglende hæk, 
opfræsning af dele af passagen til såning af sommerblomster/sommerfuglebuske 
(biodiversitet). 
 
6. På bagsiden af Krathuset 1 – 2 står der en række meget gamle og høje træer, der for 
det første tager en masse lys fra lejlighederne og for det andet er hjemsted for store 
kragefugle, der er til stor gene for bebyggelsen. Det foreslås at de bliver fældet.  
 
Susanne noterede forslaget, videregiver det til afd,bestyrelsen, Det er en bekostelig 
affære, men hvis man vælger dette, kan der spares på trimning af træer i området, som er 
forestående. 
 
På fortovet langs p-pladsen ud mod Godsvej er det plantet træer som hvert år smider 
deres frugter/bær så det bliver smattet ud, hvor man skal gå, kunne der være stemning for 
at disse bliver skiftet ud med noget, der ikke sviner eller genbrugt på en anden placering. 
 
Susanne noterede forslaget, der kan evt beskæres, så grenene ikke hænger så meget ud 
over fortovet!  
 
 
7. Stadig problemer med utilpassede personers svineri, lige nu ved cafeen.  
 
Administrationen/Susanne er i dialog med dette klientel, vi kan kun håbe på, det kan 
hjælpe, men det er et langt sejt træk, da den slags svineri desværre ikke er kriminelt og 
ikke må spottes på overvågningen! 
 
 
8. Indkørslen til Askerød - Da det åbenbart ikke er Administrationens problem eller 
område, må vi finde andre veje at gå. Annette har tidligere haft kontakt med et 
byrådsmedlem og vil gerne forsøge igen med at gøre opmærksom på vores problem! 
 
Forslag om, at der etableres en højresvingsbane i græsrabatten mellem krydset ved 
Bilka/Godsvej og Askerøds indkørsel, for at forebygge påkørsel bagfra, man kan måske 
også skære et hjørne af græsrabatten ved udkørslen fra Askerød så man får en mere blød 
udkørsel i Godsvej og undgå at komme for tæt på den modkørende trafik!( 



 
Hvordan skal vi gribe det an? Kontakte kommunen / politiet /læserbreve igen?  
Måske alle! 
 
Det må afklares, hvordan og hvem man skal tage fat i ud over Annettes kontakt til 
kommunen. 
 
 
9. Eventuelt: 
Beboer ønsker stor, gammelt fyrretræ fældet, da det sviner på altanen. 
Dette kan ikke efterkommes, der skal være mere alvorlige grunde til, at vi fælder gamle, 
sunde træer 
 
 
Med venlig hilsen  
Eva Birkved 
 
 
 
Næste møde 14.september 2021 kl. 10.30 i Cafe Ask 


