
O&B Syn 2017. Afdeling 22 – notat om emner på rundtur marts 2017 
 

Emne Konklusion Ansv. Status 
Skilte indendøre: 
Tørrerum / Vaskerier osv. HB: Klistermærke m.- navn/logo 

Info, er i gang.   

Oprydning kældre. 
Næste vinter: Istandsættelse af udvalgte lokaler 

OK, næsten færdige.   

Robotplæneklipper: Disp.fond. betaler udgift. 2018?? Info   

Hadbjergvej 14-16-18: Taglemme udskiftes - ulovlige Er i gang.   

Tørrerum: 2 nye borde, testes (ok, 4-5 mere). Rustne OK   

Had18: Indrette 10 pulterrum til små boliger fra Had20-46 
(fælles om skur). Pris: 25.000 kr. 

OK, bevilget.   

    

Aktivitetshuset:    

Rense stole?? Ja   

Høvle/Lakere gulve Ja   

Lagerrum – oprydning Er ok.   

Male udendøre Ja.   

Facade Facade på front efterses, skiftes nu eller holde et 
par år? 

MS  

Internet Router aktiveres, så brugere kan få internet.   

    

Molokker / Storskrald    

Placering tidligere aftalt    

Areal v. HAdb18-20: 
-2 molokker 
-containere til glas/papir 
-fliser på hele areal 
-fælde 1 træ og fjerne noget busk – åbne op/mindre affald 
-vurdere behov, informere om brug af plads/ikke kælder 

Orientering om storskrald i Hinnerup, så derfor: Vi 
lægger fliser på arealet, men laver ikke sortering pt, 
men afventer hvordan det fungerer med arealet. 
Info laves til beboerne. 

  

Arealer v. Had14 og 16 Plankeværk forlænges, så det går på hele siden 
mod græsplænen. 
Høre Favrskov Forsyning om at få store containere 
til glas og papir, i stedet for mange små containere. 

  

    

    



D&V-plan:    

Tørreskure: 
Droppe Had14, skifte Had16+18 
 
 
 
 
Hov98-100 

 
De to ved 14 og 18 fjernes helt. 
Vi sætter nyt, vedligeholdelsesfrit op ved 16. 
Der indkøbes bord/bænke sæt til flisearealer ved 
14 og 18, så vurderes senere om de bliver brugt. 
 
Males 

  

Had20-46: male udhuse og svalegange OK, antracitgrå.   

Had14-16: Male trappeopgange OK begge opgange.  
Over trækant: Hvidt. Under trækant: Lys, grå 

  

Hov100: Male udhuse (2018) Males i år, evt. skifte træ.   

Hov100: Mure mellem forhaver Revner v. 3-4 øverste skifte. Drøftes med DAI hvad 
vi gør, evt. lave murene lavere og få mere lys ind.  

  

Flere penge til: Belægning – Kloak    

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

Generelt flere penge til henlæggelser    

    

    

Diverse emner:    

Petanque-baner 2 baner bevares. Ukrudt fjernes og de tromles.   

Hov96 Husnummer skilt på gavl mod 94, så det kan ses 
når man kommer hen ad vejen. 

  

Hov96 - mur Problemer med fuger bag skraldespande   

Hov94 – mod legeplads Kloakrør ligger løst.   

Hov100 - eternitplader Vaskes på frontside af huset   

Hov92H - eternitplader 3 plader på havesiden – fejlbehandlet? Hvad kan vi 
gøre? 

  

Græsslåning Højdeindstilling på græsklipper??   

    

 


