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Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 13. februar 2012

Tagudskiftning Gurrevej:

Der er afholdt licitation på udskiftning af taget på Gurrevej ulige numre og alle bud 
var under det budgetterede beløb. På grund af usikkerhed om betydningen af en 
række forbehold, er entreprenøren endnu ikke valgt.

Tagudskiftning SGA 31-33:

Tagudskiftningen Sognegårds allé 31 – 33 er afsluttet. 

Kældertrapper:

Reparationer af kældertrapper er midlertidigt stoppet på grund af vintervejret.

Varme SGA:

Der er problemer med varmeforsyningen på dele af Sognegårds allé. 
Ejendomskontoret er i kontakt med fjernvarmeleverandøren med henblik på at hæve 
temperatur og tryk i forsyningen.

Varmt vand BV:

På Berners Vænge har flere beboere problemer med det varme vand. 
Ejendomskontoret arbejder med en udbedring, men resultaterne er endnu ikke 
tilfredsstillende. Forkert monterede vaskemaskiner/ opvaskemaskiner og 
blandingsbatterier kan være med til at forværre problemet. Bestyrelsen godkendte en 
eventuel overskridelse af budgettet, for at få løst problemmerne, som også skyldes 
defekte ventiler og til kalkede rør.

Undersøgelse af kældre efter skybrud:

Der er aftalt besigtigelse med medarbejder fra Teknologisk institut den 14. februar.

Dørtelefoner Hvidovrevej:

Prisoverslag er indhentet og der foretages en prøvemontering i en opgang efter påske



Side 2Priser for renovation:

Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Henrik Berg, Børge Jensen og Kim 
Andersen, som skal se nærmere på Hvidovre kommunes prispolitik for renovation.

Arbejde i det grønne:

Fældning af større træer er begyndt, der tyundes ud i hegnet langs Hvidborgstien og 
der indhentes tilbud på beskæring af æbletræer langs Arnold Nielsens boulevard.

Strømpeforing af kloak i Grenhusene:

Rådgiver er i gang med at udarbejde udbudsbrev, hvorefter arbejdet sendes i udbud.

Byggeri Hvidovrevej 234:

Fjernvarme er ført frem til bygningen og der afholdes rejsegilde den 22. februar.

Næste møde afholdes mandag den 5. marts.


