
Referat fra Miljøudvalgsmøde tirsdag 18. Juni 2019 kl. 10.30 i 

Cafe Ask 

Tilstede: Finn Nyborg, Inda Andersson, Villy Madsen, Annette Hegner Andersen, Maria 
Giorgio og Eva Birkved (ref) 

 
Desværre er min pc afgået ved ”døden” og jeg har ikke kunnet komme til mine referater, 
derfor vil jeg opsummere på sidste møde ved at kommentere de punkter, jeg har noter til: 
 
1. Kommentar til rydning af lavtvoksende busketter. Efter at Afd. Bestyrelsen har været på 
markvandring, har de ændret holdning til at bakke os op omformes holdninger - tak! 
 
2. Molokker og affald: Er der mulighed for at etablere ekstra molokker f.eks. Ved 
Gærdehuset 8, hvor det tyder på, at kapaciteten ikke er på linie med behovet! 
Der har på bagsiden af Krathuset, i mere end en måned, stået en kundevogne fyldt med 
affald, der er sendt foto til administrationen tidligere samt personlig henvendelse i sidste 
uge, den står der stadigvæk, nu med selskab af en sofa og et cykelvrag! 
Er det for meget forlangt at de ansatte, der ofte er i området, melder tilbage med disse ting 
til kontoret?? 
 
3. Rengøring i vores opgange: Maria kontakter Bo-Vest for at finde ud SF, om vi kan slippe 
ud af kontrakter med nuværende selskab, da gentagne klager åbenbart preller af på dem! 
 
4. Beboerforslag fra Peter. Hansen om skraldopsamling på frivillig basis af beboere, der er 
trætte af det daglige svineri og håber det kan inspirere til bedre adfærd! 
Jeg har inviteret Peter Hansen til vores møde på tirsdag og kontaktet Suzanne Magelund 
for info om sidste gang, vi gjorde noget lignende. Hun vil undersøge, om der stadig er 
veste og opsamlere fra dengang som vi kan overtage! Maria informerer Afd. bestyrelsen. 
 
5. Indkørslen til Askerød, uhensigtsmæssig skiltning. Ingen reaktion på Marias 
henvendelse! 
P-firmaet har udstedet 87 bøder i 1. Kvartal 2019. 
 
6. Valgplakater inde i Askerød er ikke OK, de vil blive fjernet! 
 
7. Eventuelt 
 
I juli holder vi sommerferie! 
 
Eva 
 
 
 
 


