
O&B Syn 2017. Afdeling 21 – notat om emner på rundtur marts 2017 
 

Emne Konklusion Ansv. Status 

Skilte indendøre: 
Tørrerum / Vaskerier osv. HB: Klistermærke m.- navn/logo 

Info   

Oprydning kældre. 
Næste vinter: Istandsættelse af udvalgte lokaler 

Info   

Mur bag DRL49 er lavet. Info   

Mur bag DRL42 – vi overvåger Info   

Robotplæneklipper: Disp.fond. betaler udgift. 2 stk. Info   

    

Højbo:    

Fugt i kælder i DRL43 – undersøges om dræn har løst. Hvis 
ok – banke puds af og male. 

OK   

Højbo – opgang låst?? Systemet undersøges. Kan man bruge kode til at 
låse op, så låst hele døgnet – skaber mere trygehd. 
Så skal post/avisbud osv have kode. 

  

Videoovervågning: Linie 3000 kr. + service 2500 kr. Bevares. Regler for at se videoovervågning skal 
undersøges. 
Hvor længe gælder tilladelse til at have 
overvågning? 

  

El-aflæsning – alle have adgang til kælderrum, ikke seddel 
med opslag 

OK   

Molokker: Placering af 5 stk. OK. 
Vi hører Favrskov Forsyning om to containere til 
glas og papir kan flyttes hen til molokkerne, så det 
er samlet. 

 
Mail 2803 

 

Udvide areal til haveaffald: Ejd.fkt. lave, så vi kan have 
færre tømninger pr. år. 

OK   

Vaskerier - små samles til større/færre? 
45-47-49 fælles, 40-42 fælles, hvor mange bruger Nø? 

Info – skal drøftes på afd.møde.   

    

    

    

    



D&V-plan:    

DRL49 – nyt tag og østgavl OK, udbud snart.   

Flere steder: maling af døre, vinduer, træværk Døre og vinduer tages ud af D&V. 
Male træværk: Hyggekrog på plænen, terrasser 
bag 45 og 47, 5 rækkehuse (tag) 
 

  

DRL45-47-49:  Nye kældervinduer og døre Skiftet sidst hvornår? 
Skal ikke skiftes (plastik, er ok) 

  

DRL45-47:  Kældertrapper renoveres Ja   

NØ: Havemure fuges efter    

DRL43: Svalegange 2sal tv venstre – lavet i 2016?   

DRL: Entredøre rækkehuse Udsættes, er ok   

DRL43 mod vejen: Nye vinduer Udsættes, er ok   

Gavle: Idag opsparing DRL40+42 vestgavl. 
Alle 5 huse til østgavl 

OK   

Flere penge til: Belægning – Kloak OK   

Nyt: VVS flyttes fra kt.115 til kt.116 OK   

Hovvej 40-42: Overflader i opgange Træværk laves i begge opgange. 
Vægge ok. 

  

Nørrevang: Male træværk (vinduer/døre). 
Ulige nr.: Mod gaden er med plast. Træ lavet i 2016, 
undtagen træfavet ved døre – udsættes. 

   

Nørrevang 4.10 (male udhuse) Udsættes, de er ok.   

    

Diverse emner:    

Gavle DRL45-47-49: Er fugt årsag til alger? 
Skal renses. 

  

Træ på plænen ml. 49 og Kirkevej. Skal rettes op.   

Bag DRL40-42: Idé med terrasse på øverste område. Kan jord flyttes, så området er plant. Undersøge om 
maskine kan komme derop (stub fjernes) 

  

Træer bag Nørrevang 1-15 Kan kommunen beskære dem?   

Breve beboere: DRL 43P – affald omkring bolig. 
Have helt th bag DRL 40 – hegn væltet. 

  

40 og 42: Lille rum til beboernes redskaber: 
Hylder monteres. 
Smæklås eller skilt om at låse døren. 

   

 


