Dagsorden og
Rederat fra Miljøudvalgsmøde 8.
oktober 2019
Kære Alle
Da jeg ikke var i stand til at være tilstede
ved mødet d. 3. september 2019, var
Maria Gad så venlig at påtage sig at
skrive referat, tak for det!
"På miljøudvalgsmødet i går havde vi lidt
emner oppe bl.a. omkring cykelrazzia.
Der kom et forslag om at vi kun skulle
tage defekte cykler, og dette vil jeg lige
gå videre med.
Mht. skraldeopsamling, skal jeg hilse fra
Inga og sige at hun er fraværende fra
den 20-23. september (Inga vil enormt
gerne deltage i skraldeopsamling)
Fremover behøver du ikke invitere
Michael Mortensen, da kommunikation
går gennem mig. Dette er bare en måde
at effektivisere på."

Dagsorden:
1. Cykelrazzia - hvad er udkommet af
sagen
2. Projekt: "Skraldeopsamling"?
Har kontaktet ophavsmanden til dette til
beboermødet, Peter Hansen, det viser
sig nu, at han åbenbart ikke kan afse
tiden alligevel, så nu hænger
Miljøudvalget på "aben", hvis det altså er
noget, vi har overskud og lyst til at
gennemføre - det er jo ikke annonceret
endnu!!!
I det store og hele ser her jo pænt ud,
når man fraregner storskraldet ved
Molokkerne!
3. Utryghed:
Unge/voksne, 6 - 10/12 personer, der

hænger ud i Agerhuset 5¨s cykelskur.
hvor de har overmalet lamperne inde i
skuret med sort maling, har op til 3
knallerter parkeret, sviner med deres
affald, begrænser beboerne i trygt at
hente og sætte deres cykler og i det hele
taget skaber utryghed i området.
Jeg har påtalt det overfor
administrationen og tippet politiet, måske
har det medvirket til, at der natten
mellem fredag og lørdag var 4 betjente +
1 hundefører ved cykelskuret?
Der er 2 lygtepæle, der ikke fungerer, en
ved cykelskuret og en ved vaskeriet!
4. Ros til de 2 "grønne", der er rigtig fint
overalt!
5. Hvem overtager vores
trapperengøring?
6. Eventuelt

