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Lidt blandede informationer fra  
Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret 

 

Foreløbig tidsplan for tagudskiftningen: 

Grøftehuset starter ultimo maj og er færdigt primo august. 

Dalhuset 6—11 starter ultimo juli og er færdigt ultimo august. 

Dalhuset 1-4 og Digehuset 1-2, starter ultimo august og er fær-

dig ultimo september. 

Arbejder forsætter i 2021. 

 

 

Rundt om mange fundamenter på bygningerne graves der ned 

for at lave en rottesikring. Dette gøres for at undgå at rotterne 

kommer ind i boligerne. 

For at undgå at der skal graves op 2 gange, har vores entrepre-

nør og Gartnerteam, lavet en prioriterings rækkefølge. Derfor 

rottesikres der lige nu, rundt omkring i afdelingen. Men vi skal 

nok komme hele vejen rundt inden for de næste par år. 

 

 

Ejendomskontoret i Coronatiden 

Alle medarbejdere er opdelt i 2 hold og arbejder en uge af gan-

gen. 1 uge i Askerød og 1 uge arbejdes der hjemmefra. På den-

ne måde kan vi holde afstand, og sikre at der hele tiden er be-

manding i afdelingen. 

 

Vi vil meget gerne takke jer Beboere, for den store forståelse og 

opbakning vi får i hverdagen.  

Der er ingen tvivl om at vi ikke når helt det samme som vi gjor-

de før Corona, men vi gør alt for at Askerød står flot og vedlige-

holdt. 

Vi glæder os til at vi igen må og kan servicerer jer, som vi plejer. 

Med venlig hilsen 

Medarbejderne i Askerød 

Tagudskiftning Rottesikring 

Facader Kloak 

Affaldssortering Tak til beboerne 

I opgangene har vi tidligere varslet med, at der i den kommen-

de periode, vil blive arbejdet med lift ved facaderne. 

Arbejdet går ud på at få repareret de løse fuger der er om-

kring vinduer og betonelementer, få tætnet tagrender og ned-

løb og repareret espalier på facaderne. 

Vi forventer at arbejdet er afsluttet i starten af maj. 

Projektet med gennemgang af kloakker, har været i udbud i 

vinter, og der er opstartsmøde i slutningen af april. 

Vi forventer at oprensning og kortlægning af kloakledningerne 

starter op i løbet af maj. 

 

 

Om kort tid skal Askerød også overgå til den nye affaldssorte-

ring som resten af Greve Kommune. 

Vi har arbejdet tæt sammen med Klarforsyning siden januar,  

men grundet Corona situationen, har vi desværre ikke kunne 

mødes med leverandøren af Molokker og Klarforsyning. 

Vi håber meget på ,at vi snart kan komme med yderligere in-

formationer og en tidsplan for opstart. 

 

 

 

 

 

 


