
Miljøudvalgsmøde tirsdag d. 10. april 2018 kl. 10.30 i Cafe Ask. 

   Dagsorden: 

 

 

Tilstede ved forrige møde: Ali, Maria, Maria B., Michael, Finn Villy og Eva  

Afbud: 

Uden afbud: Steen H. 

 

1. Siden sidst: 

 

Jeg har fået en henvendelse fra Suzanne Magelund, der gerne vil komme og fortælle om 
"Beboerhaver", jeg har inviteret hende til at komme til vores møde i morgen og det vil hun 
gerne, hvis hun kan få det til at passe i morgen, da der er sygdom hos Greve Nord! Vi må 
se! 

Der er indtil videre 88 ansøgere til nyt køkken, ved 100 lukkes for tilgang i denne omgang, 
yderligere vil komme på venteliste! Det vil være muligt at vælge mellem 3 forskellige 
firmaer: HTH, Vordingborg og Invita. 

Vores tage skal skiftes ud og solceller overvejes i samme ombæring! Termin? 

Varmen fra varmeværket skal gå direkte til den enkelte bloks boilerrum og ikke via 
fordeling fra centralt sted, som det foregår nu = bedre udnyttelse af varmen! Termin? 

Ventilation/udsugning skal forbedres! Termin? 

    2. Havearkitekt Birgitte Fink - vil hun påtage sig arbejde for Askerød?  

 Vi er enige om, at meddele hende at projektet er udsat på ubestemt tid! 

    3. Opfølgning på, at kassevogne o. lign. skal parkeres parallelt yderst mod Godsvej.   

 Ny og korrekt formulering på skiltene - Miljøudvalget forlægger det på på Beboermødet 

 Der har ikke været henvendelser om refusion af bøder pt. 

 Rød beskadiget kassevogn, der har holdt meget længe på P-plads ved Administrationen er 
 nu uden nummer plader og må meget gerne fjernes asap! Der følges op på det! Kurt Betjent 
 er underrettet! 

4.  Problemer med åbne hoveddøre og uønskede personer i opgangene: 

Forsøg med at bolte dørpumperne på begge yderdøre! Er det gennemført i alle opgange 
pt.? Undersøges, hvor langt man er kommet! Udestår! 

5. Nye grill områder: Er der forslag til placering og udformning? Venter til senere grundet 
kommende anlægsarbejder! 

6. Stisystem m.m.:  

Trin, der forhindrer kørestole og barnevogne i at passere mellemgange må fjernes 
(udestår) Ali/MMO. Der arbejdes på sagen!  



Stien langs grengården er stadig meget dårlig, skæve fliser! Skulle gerne ordnes før nogen 
falder og vi får en sag på halsen! Ordnes i april/maj, når vinteren har sluppet sit tag! 

"Æselsti" v/Krathusets vaskeri, forslag om at placere nogle store sten, der forhindrer 
gennemgang! (Maria B.) Der opsættes et lille plankeværk mellem vaskeri og 
Transformator stationen! 

Cykelskure bliver ikke fejet (Maria B.) Tages op med personalet, skal indgå som en rutine! 
i det daglige arbejde, ligesom kundevogne skal fjernes fra opgangene! Er påtalt! 

 

7. Rotter ved Grøftehuset 2, der er tilsyneladende en beboer, der ikke kan overholde 
forbud mod at smide affald, der kan tiltrække rotter og måger! (Finn) Vil blive påtalt! 

 

8. "Skræmme rovfugl" på stang til at holde skader og måger væk fra at splitte affaldsposer 
på taget af transformatorstationen v/Grøftehuset, hvordan går det med det? Er indkøbt!  

 

9. Beboer i Grøftehuset 2 påpeger problem med løsgående hunde og efterlyser flere 
"Hund i Snor" skilte i området. Der tages skridt til at få lavet skilte? 

 

10. Der mangler stadig påbuds-/ forklaringsskilte ved molokkerne, som forhåbentlig kan 
begrænse dumpning af affald der. Der tages skridt til at få lavet skilte? 

 

11. Nyt husreglement, samt havereglement for haver/altaner i Askerød, hvor langt er vi?  

Reviderede udgaver præsenteres på september beboermødet! Ikke færdige! 

 

12. Rengørings entreprisen i vores opgange? 

KN-rengøring har vundet entreprisen, det ser ikke lovende ud indtil nu! Hvis ens 
rengøringsdag falder på en helligdag, bliver der så ikke gjort rent i den aktuelle uge? 

"Stadigvæk for ringe trappevask, man sparer på vandet, og kun i stuen 

og indgangspartiet bliver der vasket grundigt, men trapperne!!! man 

glemmer at vaske med vand og sæbe og støvsugningen går man let henover 

man glemmer bag de gamle affaldskakter. Man tager mange hvil f.eks. 

Kildehuset 4 tager det kun 5 min. at støvsuge og vaske trapper, man 

går udenom Bilkavogne og klapvogne som står i opgangen, efter som sagt 

5 min. er man ude igen og sidder på stenen udenfor og hviler sig. 

 

Vedr. cigaretholderen uden for indgangspartiet. Nå det regner går det 

lige ned i røret og sætter sig fast. Kunne man ikke sætte det modsat, 

når låget går op falder cigaretskoddende ned på fliserne, nu ligger de 

på jorden". 

 

Hilsen Maria B. 

 



 

13. Vi har vedtaget, at glasudhængene på vores altaner skal renses for alger, er det tid 
nu? 

 

14. Eventuelt: 

Store huller i asfalten i indkørselsvejen til Askerød - Michael udbedrer vores huller! 
Kommunen kontaktes, da det er deres område! Det er bare blevet værre siden sidste 
møde, sker der noget? Det er ikke OK, kommer de? 

Der er træer, der er til skade som skal fældes (Michael):  

Digehuset 6, fliser løftes. 

Digehuset 1 ved parkeringspladsen,  

Digehuset 2 bag cykelskuret (tjørn) 

Digehuset 4, ødelægger murene. 

 

Næste møde: 

 

Med venlig hilsen  

Eva 


