
Miljøudvalgsmøde tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 10.30 i Cafe Ask. 

   Dagsorden: 

 

 

Tilstede:  

Afbud: 

Uden afbud: 

 

1. Siden sidst: 

     

  

 

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

  Nye P-anlægs oplæg i 3D - Stamhuset + Askerød generelt! 

     

     3. Opfølgning på, at kassevogne o. lign. skal parkeres parallelt yderst mod 
 Godsvej ser ud til at strande da formuleringen på påbuds skiltene åbenbart ikke er juridisk 

 gyldige - hvad kan vi gøre? Tilbagebetaling af bøder???? 

 Rød beskadiget kassevogn, der har holdt meget længe på P-plads ved Administrationen er 
 nu uden nummer plader og må meget gerne fjernes asap! (Eva) 

 Der er også parkeret en bil med prøveplader, dato på plader 14. februar, den bør også kunne 
 fjernes! (Eva) 

 

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. ? 

Kan dørpumperne v/vaskerierne boltes, så uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang? 
(Maria B.) 

 

5. Nye grill områder: Er der forslag til placering og udformning? (havearkitekten?) 

 

6. Stisystem m.m.:  

Trin, der forhindrer kørestole og barnevogne i at passere mellemgange må fjernes 
(udestår) Ali/MMO. (landskabsarkitekten?)  

Stien langs grengården er stadig meget dårlig, skæve fliser! Skulle gerne ordnes før nogen 
falder og vi får en sag på halsen! 



"Æselsti" v/Krathusets vaskeri, forslag om at placere nogle store sten, der forhindrer 
gennemgang! (Maria B.) 

Cykelskure bliver ikke fejet (Maria B.) 

 

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) 

 

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?  

 

9. Beboer i Grøftehuset 2 påpeger problem med løsgående hunde og efterlyser flere 
"Hund i Snor" skilte i området. 

 

10. Der mangler stadig påbuds-/ forklaringsskilte ved molokkerne, som forhåbentlig kan 
begrænse dumpning af affald der. 

 

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

 

12. Hvem har fået rengørings entreprisen i vores opgange? 

 

 

13. Eventuelt: 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Eva 

 

 

 

 

 

 

  


