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Miljøudvalgsmøde d. 8. juni 2022 kl. 17.30 i Cafe Ask 
 
Deltagere 
Charlotte Birkved (formand) 
Eva Birkved 
Maria Bergamo-Giorgi 
Annette Hegner 
Thomas Andreas Pedersen 
Andrea Frederiksen 
Preben Blankholm  
Claus Vergo  
 
Fra 
Ejendomskontoret 
Susanne Palstrøm 
 
Fra 
Afdelingsbestyrelsen 
2. suppleant Sebastian 
 
Afbud 
Finn Nyborg 
Inga Solveig Andersson 
                                                              

Referat 
 

Referent: Andrea  
 
0. Markvandring 
 
Onsdag den 8. juni starter vi med markvandring. (Området ved multibanen har særlig 
interesse) 
 
Konklusioner 

- Vi har delt meninger og set på områderne ved multibanen. 
- Nu afventer vi materiale fra rådgiverne fra Habitas (se punkt 1).  

 
1. Biodiversiteten 
 
Udfyldning af ansøgning til startpakken for biodiversitet i forbindelse med VA´s 75 års 
jubilæum: Andrea og Charlotte kommer med et konkret forslag til næste møde. 
Forslag om at besøge Verdensmål Centret. Vi kigger mere på det ved et senere møde. 
 
Beslutninger 

- Ansøgningen er godkendt.  
- Charlotte sender ansøgningen til Mads Gauguin, der videreformidler den.  
- Når vi får rapporten fra Habitas sendes den til afdelingsbestyrelsen.  
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2. Skraldespande 
 
Skraldespanden, der er blevet efterlyst, er blevet flyttet. Der bliver kigget på, om der skal 
opsættes flere. 
 
Beslutninger 

- Vi går på et senere tidspunkt en tur for at tegne nuværende skraldespande ind på et 
kort over Askerød.  

- Derfra kan yderligere skraldespande foreslås.  
- Punktet flyttes til aktionslisten.  

 
3. Kommissorium for Miljøudvalget (Andrea) 
Andrea laver udkast til nyt, og vi sammenholder med det eksisterende. Samt kommer med 
rettelser. 
 
Beslutninger 

- Andrea indfører udvalgets rettelser: 
o ”Observatør” ændres til ”repræsentant” 
o ”ressourcebrug” indføres på listen af emnet, som udvalget arbejder med 
o Det understreges, at udvalget arbejdet med ”vedligeholdelse af legepladser”, 

og dermed ikke nyopsætninger 
o En generel korrekturlæsning.  

- Kommissoriet gennemgås en sidste gang på mødet i august, og derfra tages det op 
til godkendelse på beboermødet i september.  

 
4. Vedrørende Rikke Hvelplunds tilbagemelding på vores kritik af ind-
/udkørselsforhold ved Godsvej! 
 
Der er også problemer ved grøftehuset. Hvor der bliver parkeret næsten ude i indkørslen. 
Susanne og Anette laver optagelse til efteråret. 
 
Beslutninger 

- Annette har lavet optagelsen: Thomas hjælper med at få videoen ud af telefonen.  
- Annette og Finn laver en modoptagelse ved Gersagerparken for at vise, hvordan 

forholdene er der.  
- Begge videoer sendes til Trafiksikkerhedsrådet.  
- Punktet flyttes til aktionslisten.  

 
5. Hvordan er situationen vedrørende tilstanden af befæstningerne af 
inddækningsplader på altanerne? 
 
Susanne fortæller, de er i fuld sving. 
 
Beslutninger 

- Punktet afsluttes: ejendomskontoret befæster, når de får besked/opdager behov.  
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6. Forslag til administrationen 
 
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! 
Administrationen har forespurgt kommunen og bifalder, men er der nyt fra Greve 
kommune? 
Kommunen har reageret og fortalt hvad de hedder. 
Der vil blive plantet tilsvarende. 
 
Beslutninger 

- Punktet afsluttes: ejendomskontoret planter træerne til efteråret.  
 
7. VA´s 75 års jubilæumsdag: 
 
25/6 er VA´s 75 års jubilæumsdag. VA´s afdelinger er blevet opfordret til at åbne op for  
gæster og vise deres bebyggelse frem i dagens anledning.  
Det bliver i et tildelt tidsrum og VA betaler for den forplejning, som afdelingen vil tilbyde  
gæsterne. 
Der kigges på, hvad vi kan vise frem i Askerød og CB finder ud af evt. tidsrum for 
arrangementet. 
 
Beslutninger 

- Charlotte sender programmet rundt til miljøudvalget, lægger det på hjemmesiden og 
hænger det i opgangene. Det er et åbent arrangement, så alle beboere kan deltage. 
Eva hjælper med at hænge opslag op i opgangene. (red: efter mødets afslutning 
blev det konstateret, at der allerede hænger opslag i opgangene.) 

- Vi deltager ikke selv med indhold. 
 
8. Sten ved gennemgang Digehuset: 
 
Susanne kikker på det. 
 
Konklusioner 

- Problemet består i, at der bliver parkeret biler på græstrekanterne ved 
gennemgangen.  

 
Beslutninger 

- Punktet afsluttes: ejendomskontoret ser på det.  
 
9. Renovering af fliser og lamper osv.: 
 
Efter tagrenoveringen starter nu. 
 
Beslutninger 

- Punktet afsluttes: ejendomskontoret er i gang.   
 
10. Hovedrengøring af trapperne: 
 
Der skal være gennemgang med rengøringen. 
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Beslutninger 

- Punktet afsluttes: ejendomskontoret har været på rundtur med firmaets kontrollør, så 
nu forventer vi et kvalitetsløft.   

 
12. ”Et praj app” 
Giv et praj app bør downloades. CB vil blive lagt info på hjemmesiden www.askeroed.dk 
 
Beslutninger 

- Punktet afsluttes: Charlotte lægger information på hjemmesiden.  
 

13. Eventuelt 
 
Opmærksomhedspunkter til ejendomskontoret 

- Der er uordentligt ved indgangspartiet til Gærdehuset 3.  
 
Information fra ejendomskontoret 

- Greve Kommune har lovet, at hullerne i vejen bliver lappet (der er ikke råd til ny 
asfalt). 

- Greve Kommune har også lovet at de ordner brøndene.  
- Det er kommunes midterrabatter der har højt græs – det skal derfor rapporteres til 

dem 
- Når vi går markvandring sammen med ejendomskontoret, er det vigtigt, at alle går 

samlet, så vi får den samme information.  
 
Fremtidige aktiviteter/mødeemner 

- Markvandring, hvor skraldespande markeres på kort.  
Herfra markeres f.eks. forslag til nye skraldespande og fodhegn om bede på kort.  

- Tur til Hyldespjældet mv. 
- Tur til Verdensmålcentret. 
- Udarbejdelse af beskrivelse af miljøudvalget til hjemmesiden. 
- Gennemgang og tilretning af plejeplan. 

 
Næste møde 
 
Onsdag den 10. august 
 
Fremover vil Miljøudvalgets møder blive afholdt den 2. onsdag i måneden.  
Resten af 2022: 

Onsdag den 7. september 

Onsdag den 12. oktober 

Onsdag den 9. november 

Onsdag den 14. december 


