O&B Syn 2018. Afdeling 21 – notat om emner på rundtur 14. marts 2018
Deltagere:
Afdelingsbestyrelsen: Gullie og Thomas
Hovedbestyrelsen: Karsten
Personale: Jørgen og Brian

Emne

Konklusion

D&V-plan:
DRL49: Gavl færdiggøres til foråret.
Er finansieret via Trækningsretten og Dispositionsfonden.
Ves45: Flisebelægning bag bygning - både på nuværende
grusareal og græsplæne.
Bag Højbo: Sti v. bom mod Kirkevej. Der står ofte vand.
Male opgange?

Planter/Farver: Lave bede med grønt.
Ideer eller personale lave små arealer, så vi dels får flere
farver og dels sparer tid på klipning af små arealer.
Skur ml. 45-47 - bruges til hvad?
Rækværk og tørrestativer
Nørrevang – træværk på bygning
Diverse emner:
Vej foran Højbo: Ønske om at få bedre udsyn når man skal
ud på DRL. Idé at lave ensrettet, så man kører ind ml. 43
og 45 og ud foran rækkehusene.
DRL49 - sokkel mod vest
Vesselbjergvej: Kælder har fugtproblemer.
Lave dræn om hele bygningen, og ca. et år efter lave
indvendige huller/løsning som DRL43-kælder.
Pris indhentes fra entreprenør og murer.

OK
Der indhentes tilbud på fliser i hele gårdarealet.
Husk kloakafløb - vandproblem i området.
Arealer med terrasse og til tørrestativ bevares.
Ny belægning laves.
DRL45 males: Vægge 2farver – nederst lys-grå og
øverst hvid. Trappens underside også hvid.
Gelænder sort (som nr. 40-42).
Øvrige opgange gennemgået, de kan vente.
Skråning v. Kirkevej:
Ejendomsfunktionærer finder løsning til skråningen,
der er vanskelig at slå græs på.
Skal males. Skal bruges til cykel/knallertparkering,
der sættes skilt op og beboerne orienteres.
Alle males i år. Husk kant på skur af 43N.
Alt lakeres i år.

Dette var vi enige om er en god løsning.
Skal godkendes af Favrskov Kommune og politi,
der sendes ansøgning.
Ikke malet ordentligt ifm. renovering.
Laves til forår når østgavl laves færdigt.
Drøftes i hovedbestyrelsen ift. finansiering.
Nu opsættes to automatiske fugtstyringer (som på
DRL43).

Ansv.

Status

