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Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. januar 2019
Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. januar 2019
Tag Blok 50 B
Afdelingsbestyrelsen diskuterede situationen omkring stilladset, som var styrtet
sammen. Stor ros til funktionærerne, som havde gjort deres bedste i en vanskelig
situation.
Arbejdet er forsinket, udover den forsinkelse som det sammenstyrtede stillads
medfører. Bestyrelsen er ikke tilfreds med, at nogle beboere har måtte leve så længe
med stillads om deres bolig. Dette bliver meddelt entreprenøren.
En del klager over sætningsrevner, gennemskruninger i loft og manglende isolering i
ungdomsboligerne. Anlægsgarnerfirmaet Alslev blev valgt til at reetablere
græsplænerne efter byggeriet.
Udskiftning af vinduer
Vinduerne på Gurrevej ulige numre skiftes efter tidsplanen og forventes afsluttet til
marts.
IT gruppen og TV signaler
IT gruppen har fået mange henvendelser i forbindelse med Yousee’s omlægning af
kanaler. Det er Yousee, der flytter rundt på kanalerne og IT gruppen kan desværre
intet gøre. Beboerne må selv indstille deres TV på ny.

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 11. februar 2019
Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 11. februar 2019 og behandlede bl.a.
følgende emner:
Tag Blok 50 B
Arbejdet forventes afsluttet med aflevering den 20. februar
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Udskiftning af vinduer

Side 2

Vinduerne på Gurrevej ulige numre skiftes efter tidsplanen og forventes afsluttet til
marts. Der er stadig ros fra mange beboere over håndværkernes arbejde.
Garagekontrol
Der er udsendt breve til beboere, som lejer garager, som bliver bedt om, at
dokumentere, at de er i besidelse af et indregistreret motorkøretøj.
Støj fra butikker
Der har gennem et stykke tid været problemer med støj fra slagterens udsugning, da
der ikke kunne skaffes de nødvendig reservedele til ventilatoren. Problemet skulle
være afhjulpet.
Fokus på altanbunde, franske altandøre og vinduer
Bestyrelsen har fokus på udfordringer med defekte belægninger på altanbunde, både
stål og betonaltaner, kalkudfældning på vinduer og kondensproblemmer på vinduer og
franske altandøre. Ejendomskontor og DAB arbejder på handleplaner.

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 11. marts 2018
Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 11. marts 2019 behandlede bl.a.
følgende emner:
Ny affaldsordning
Hvidovre Kommune indfører ny affaldsordning. Fra den 1. oktober skal alle beboere
adskille madaffald fra det almindelige affald og aflevere det i en særskilt container.
Ejendomsfunktionen og DAB har været på rundtur med medarbejdere fra Hvidovre
kommune for at afklare, hvor de nye containere til madaffald i første omgang kan
placeres. I første omgang som en midlertidig løsning.
Cykelindsamling
Der står mange gamle cykler og barnevogne i kældrene. Ejendomsfunktionen
gennemfører en cykelindsamling og har aftalt med Hittegodskontoret, at de afhenter
de indsamlede effekter. Procedure og tidsplan for indsamling blev godkendt.
Dialog med Hvidborg
Nogle af eleverne fra Hvidborg laver til tider lidt ”ballade” i afdelingen. Henrik Berg er
i dialog med Hvidborg. Formået er, at vi skal have et godt forhold til hinanden og der
skal være plads til eleverne fra Hvidborg, men også, at eleverne ikke generer
beboerene i Bredalsparken eller ødelægger vores bygninger eller beplantning.

