Referat af afdelingsbestyrelsens (Skelagergårdene) træffetid torsdag den 19. september 2013.

Fra afdelingsbestyrelsen mødte: Margit Kranz, Søren Daugaard, Elsebeth Ryom.
De beboere, der mødte frem påpegede følgende:
Trappevask. Trappevasken har ikke fungeret optimalt i længere tid.
Svar: Der er nu ansat en dame til at tage sig af trappevasken og rengøringen i
Fælleshuset.
Opslag i gangene. Der klages over, at opslag fra Boligselskabet/Varmemesteren sættes op på
indgangsdøren, i stedet for på opslagstavlen.
Svar: Margit giver varmemesteren besked om, at fremover skal opslagstavlen
benyttes.
Camplet med flade hjul på bagerste parkeringsplads.
Svar. Campletten har nummerplader på, så lige nu, er der ikke meget at gøre ved det.
Men Margit vil snakke med administrationen om, der i samarbejde med kommunen
kan findes et sted til parkering af trailere, campingvogne o. lign.
Der er ved at være mangel på parkeringspladser.
Parkering overfor containergårdene.
Svar: Margit vil snakke med varmemesteren om, at få sat ”parkering forbudt skilte”
op.
Huller i asfalt på parkeringspladserne og kørevejene.
Svar: Vi ser på det til tilstandsvurderingen.
Gård E, manglerne papir- og flaskecontainere.
Svar: Margit rykker varmemesteren for de lovede containere.
Hjørnefliser. Svar; der er lagt hjørnefliser mange steder. Men Vi tager en spadseretur sammen med
Varmemesteren, for at se, hvor der mangler fliser.

Træværk/terrasser. Der klages over, at træet ser skrækkeligt ud.
Svar: Afdelingen kæmper er brav kamp med Boligselskabet for at få lov til at give
træet olie.
Men der er op ad bakke, meget stejlt endda.
Garager.

Understykker under portene er på vej.

Utætte tagrender. Der klages over de utætte tagrender.
Svar. Boligselskabet er opmærksom på dette. Skulle have været lavet. Margit rykker
for det.
Tjørnehæk i gård C. Der klages over, at der er plantet en tjørnehæk på legepladsen i gård C.
Svar. Det lyder helt tosset, vi kikker på det.
Tidsler i gård D. Der klages over tidsler i græsset i gård D.
Svar. Vi kikker på det.
Tak til beboerne for et rigtigt godt og nyttigt møde.

Søren Daugaard, referent.

