
Miljøudvalgsmøde tirsdag d. 19. februar 2018 kl. 10.30 i Cafe Ask. 

   Referat og Dagsorden: 

 

 

Tilstede : Maria, Michael, Maria B, Finn, Inga, Villy og Eva 

Afbud: 

 

1. Siden sidst: 

 Finn og Michael har gennemgået referater fra beboermøder, der relaterer til Miljøudvalgets 
 område og som det eneste, er der fundet nedenstående spørgsmål: 

 "Beboer spørger til legepladsen ved den gamle børnehave, hegnet er trådt helt ned og der er 
 fyldt med skrald og joints. Ejendomskontoret udtaler, at det vil man kigge på om man kan 
 gøre noget ved. Det har ikke 1.prioritet, men der ønskes en markvandring!  

  

 2. Stisystem m.m.:  

Opretning af fliser er udført flere steder, det ser godt ud, men der mangler stadig lidt 
forskellige steder.  

MMO & Co. er i fuld gang "hele raden" rundt. 

Med hensyn til saltning, så undersøges det, om der skal bruges Urea istedet for salt op til 
beplantning, idet saltet ødelægger beplantning! 

 

3. Vinduespudserne fjernede algeforekomster på glastagene, det pyntede, men ærgeligt, 
at der var mange, der ikke ønskede denne service! 

Kommer tilbuddet igen til næste år? Hvis det kommer skal der informeres bedre, bl.a. at 
det er udgiftsneutralt for beboer 

Bliver glastagene renset når ny beboer overtager en lejlighed? Skal foretages for fraflytters 
regning! 

 

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

Afventer udspil fra Greve Kommune!  

Er der noget nyt i sagen? Muligvis efter kommende møde på kommunen, måske inden 
vores næste møde 19. februar 2019! 

 

5. Påbuds-/ forklaringsskilte ved molokkerne, som forhåbentlig kan begrænse dumpning af 
affald omkring molokkerne. 

Hvordan er indstillingen til yderligere skiltning? Der uddeles oplysende materiale + opslag i 
opgangen! 

Og hvordan er situationen pt med storskrald ved molokkerne? Uændret!  



 

 

Skraldespande generelt:  

Der er fjernet en skraldespand ved Krathusets bagside ved cykelskurene og 
parkeringspladsen, den var før flittigt brugt!  

En ny er opsat! Også tak for nyopsatte hundepose depoter med tilhørende skraldespand! 

Dumpning ved Digehuset som et forsøg?? 

 

6. Rengøringen i vores opgange? 

Uvildigt firma skal vurdere standarten og der holdes derefter møde med 
rengøringsselskabet, med mulighed for at give bøder! Der vil være kontrol sammen med 
uvildig person d. 18/2-19. 

Rengøring i Krathusets vaskeri er meget mangelfuld, også rengøring af maskinerne. Hvad 
betyder fejl 9, som tit opstår på tørretumblerne? Der skal service fra Nortec på, det hjælper 
ikke kun at resætte! 

På toilettet mangler der meget tit toiletpapir og håndklæder samt der er hærværk på disses 
holdere! Det påtales overfor rengøringen! 

Er nuværende selskab opsagt? Nej, der kontrolleres løbende! 

 

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

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

Hvorfor kan man ikke komme igennem med reglerne??? Det lader til, at der ikke kan 
kræves overholdelse af reglerne, hvis situationen har stået på i flere år!  

Hvor mange år kan man gå tilbage???? 

 

8. Det er meget svært at se skiltet for indgang til Askerød når det er mørkt, hvis der har 
været refleks på teksten, er den der ikke mere - højde af placeringen gør også at udsynet 
ikke er godt -  er det kommunen vi skal have fat i?  

Vi besigtigede problemet og Administrationen henvender sig til Greve Kommune! 

 

9. Eventuelt: 

 

 

Næste mødedato :  

Med venlig hilsen 

Eva  


