
Referat fra Miljøudvalgsmøde tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 10.30 i Cafe Ask. 

             

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

Der er afbud til dagens møde fra Finn Nyborg 

 

 

1. Siden sidst: 

a) Vi fik et nyt medlem i Miljøudvalget, hjerteligt velkommen Annette Hegner Andersen. 

b) Michael forelagde sine planer for de grønne områder i den nærmeste fremtid ledsaget af  
plancher over området med markering af placeringer af diverse tiltag. 

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

Afdelingsbestyrelsen har desværre nedlagt veto - vi tager det op på et senere tidspunkt med 
    nedenstående begrundelse! 

Deres begrundelse imod det er, at det på visse steder vil blive muligt, for udenforstående at 
komme tæt på beboeres vinduer, men da det allerede er tilfældet med græsplæne op til 
huset flere steder, mener vi ikke det er et gyldigt argument! 

2. Molokkerne, igen, igen, igen. 

Situationen med storskrald og køkkenaffald ved molokkerne er desværre ændret til det 
værre! 

Er der mulighed for dispensation med hensyn til at checke overvågningen i en periode for 
at afsløre synderne samt forfølge dem med advarsler/opsigelse af lejemålet/bøder? 

Det ser ud til, at der mangler en molok ved Gærdehuset 7 + 8, der er tilsyneladende for 
mange beboere om den ene, der er der!  

Der er tidligere tilføjet en ekstra ved Agerhuset 7 på grund af samme problem! 

 

3. Rengøringen i vores opgange? 

Nuværende selskab er opsagt til oktober! Det er trist vi hænger på dem så længe, de 
sjofler os! 

4. Vi ønsker stadig mere konsekvens over for beboere, hvis altaner er plastret til med 
skure, inddækninger,ikke godkendte paraboler m.m. 

Selv om vi har nyt Haveregulativ, er det åbenbart svært = umuligt 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? 

Forslag på Facebook fra beboer, Peter Hansen, om et initiativ til skraldopsamling nogle 
søndage som et eksperiment, der måske kan opdrage de beboere, der smider affald og 
sviner? 



 

 

 

5. Det er stadig 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 dårlig - nemlig lige i synsfeltet, når man 
sidder i en bil!  

Vi besigtigede problemet til mødet i januar og Administrationen har henvendt sig til Greve 
Kommune.  

Har kommunen reageret på det? 

 

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

Der kommer nærmere info! 

Hvornår kan vi forvente det/skal vi have nyt p-firma? 

 

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

Er der nogen viden om dette? 

Er man urolig, kan man selv sørge for at lufte ud flere gange om dagen, hvilket generelt er 
en god ide for at holde sin bolig sund! 

Ifølge information på nettet ligger Greve kommune i dendårlige ende, hvad dette angår! 
(info Eva) 

 

7. Problemer med vandtryk og tilgroning af de horisontale vandrør! (egne + andres dårlige 
erfaringer med manglende vandtryk i bruser!) 

Maria går videre med det, det må IKKE havne i "syltekrukken"! 

Hvordan ligger det som prioritet sammenlignet med de andre store renoverings projekter? 

 

 

8. Valgplakater ophængt i Askerød? ikke OK 

 

9. Eventuelt: 


