
Miljøudvalgsmøde tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 10.30 i Cafe Ask. 

   Referat og Dagsorden: 

 

 

Tilstede ved sidste møde : Tommy, Michael, Maria B, Finn, Inga, Villy og Eva 

 

Deltagere: 

 

1. Siden sidst: 

 Vi startede mødet i Afdelingsbestyrelses lokale, da Cafe' Ask var lukket på grund af 
 vinterferie og begav os ud på en markvandring sammen med Michael og Mike for at se, 
 hvordan status quo er i de grønne områder og hvad der ellers mødte os på vejen. På 
 rundturen tog Michael notater. 

 

 Der var enighed om, op til bygningerne, at rydde områder for lave beplantninger i indhak 
 og lignende bl.a. fordi disse områder giver gode skjulesteder for rotter, i stedet for sås 
 der græs. 

 Modstand imod dette kan være, at det vil blive muligt de steder, at udenforstående  kan 
 komme tæt på vinduer, men da det allerede er tilfældet med græsplæne op til huset,  derfor 
 bør det ikke være et argument! 

 

 Af hensyn til fugle og insekter blev vi enige om at lade græsset gro på udvalgte steder og 
 eventuelt også tilså med markblomster samt, som tillægsgevinst, at spare lidt på 
 græsslåning! 

 Bakken med piletræerne skal dog fortsat "stå skarpt"! 

 

 Ophobning af rigtig meget vand mange steder - Michael vil forsøge at lave fasciner og dræn 
 til kloakker!    

  

 2. Stisystem m.m.:  

Opretning af fliser er nu færdiggjort, det ser godt ud! 

 

3. Algeforekomster blev afrenset på glastagene i 2018, bare ærgeligt, at der var mange, 
der ikke ønskede denne service! 

Hvis tilbuddet kommer igen i år, skal der informeres bedre, bl.a. at det er udgiftsneutralt for 
beboerne. 

Glastagene renses når ny beboer overtager en lejlighed.  

Dette foretages for fraflytters regning! 



 

4. Nye køkkener - projektet ser ud til at være gået i stå, hvornår går man i gang??? 

Afventes der stadig udspil fra Greve Kommune!  

Det trækker åbenbart ud - er der noget nyt i sagen?  

 

5. Molokkerne, igen, igen. 

Hvordan er indstillingen til yderligere skiltning? Der er uddelt oplysende materiale i 
Digehuset 2 + opslag i alle opgange!  

Opslag på opslagstavlen i opgangen må generelt gerne være mere synlige, 
billeder/størrelse/skrift! 

Situationen med storskrald ved molokkerne er desværre uændret!  

 

5. Skraldespande generelt:  

Tak for nyopsatte hundepose depoter med tilhørende skraldespand! Den ved stien til 
Administrationen har dog været "poseløs" længe 

 

6. Rengøringen i vores opgange? 

Uvildigt firma vurderer løbende standarten og der holdes møde med rengøringsselskabet, 
med mulighed for at give bøder! Ved opsigelse af kontrakt med nuværende selskab skal vi 
være forberedt på endnu ringere service i opsigelsesperioden! 

Rengøring i Krathusets vaskeri er stadig meget mangelfuld, også rengøring af maskinerne. 

Fejl 9 på tørretumblerne skyldes tilstoppede filtre, man kan selv rense dem! 

På toilettet mangler der tit toiletpapir og håndklæder, der har været hærværk på disses 
holdere!  

Dette er nu bragt i orden!  

Er nuværende rengøringsselskab opsagt???  

 

7. Vi ønsker stadig mere konsekvens over for beboere, hvis haver er en decideret 
lossepladser og magnet og for rotter og måger.  

Selv om vi har nyt Haveregulativ, er det åbenbart svært at bruge det og få has på 
problemet!  

Hvorfor er det sådan og hvad er formålet med at have reglementer, hvis de intet er værd? 

Det ser dog ud til at "problemhaven" i Krathuset har gennemgået en renovering - så må vi 
se, hvor længe det holder? 

 

8. Det er meget svært at se skiltet for indkørsel til Askerød, når det er mørkt!  



Hvis der har været refleks på teksten, er den der ikke mere - højden på placeringen af 
skiltene gør også, at udsynet ved udkørsel er rigtig dårligt - lige i synsfeltet, når man sidder 
i en bil!  

Vi besigtigede problemet til mødet i januar og Administrationen ville henvende sig til Greve 
Kommune - er det sket og har de reageret på det? 

 

Finn påtaler igen parkerings problemer på P-pladsen langs godsvej m.m. 

 

9. Vi har tidligere videregivet en forespørgsel fra en beboer vedr. radon stråling i Askerød. 

Er der nogen viden om dette?  

 

10. Problemer med vandtryk og tilgroning af de horisontale vandrør! (mine erfaringer!) 

 

11. Eventuelt: 

 

 

 

Forslag til næste mødedato - 2., 9. eller 16 april?? 

 

Med venlig hilsen 

Eva  


