
O&B Syn 2018. Afdeling 24 – notat om emner på rundtur 13. marts 2018 
Deltagere: 

Afdelingsbestyrelsen: Jan R, Bent og Lisbeth 

Hovedbestyrelsen: Karsten (og Jan R) 

Personale: Jørgen og Morten 
 

Emne Konklusion Ansv. Status 

Hvad er der sket i det forgangne år? OK   

Møllebo - ideer med adm.bygning blev gennemgået. OK   

Molokker: 
 

Toftebo - fjerne hegn blev gennemgået. 
Østerbo – placering i midten, samle alle affaldsting 
blev gennemgået. 

  

Robotter: Åbo, plantet hæk for at lukke have, skråning mod å 
gro mere vildt. 
Østerbo, store areal bag bygninger. 
Toftebo, afventer renovering af udearealer 

  

Toftebo: Bålplads – metalring, afgrænse bål /robotter) Er lavet   

Toftevænget – træer/buske. Vurderer vandproblem når det 
har fungeret et stykke tid. 

OK   

Gæsteværelser: Toftebo og Møllebo blev vist og 
gennemgået.  

Vedtages på afd.møde (fælles retningslinier)   

    

D&V-plan:    

Belægning: Toftebo: 
Fliser foran ungdomsboliger/terrasser 

OK, sættes i gang. Fra hus ud til hvor plankeværk 
går i dag. 

  

Belægning: Åbo - fliser: 
Ligger ujævnt hvor stolper står. 

Fliser rettes op på hele strækningen ved stolper og 
trapper. 

  

Belægning: Møllebo: 
Reparere alt. v. kro + stribe ved kontor + revner 

Vi afventer beslutning om administrationsbygning. 
Skal dette bygges, afventer udskiftning af asfalt 
dette byggeri. I så fald laves kun nødvendig 
reparation af revner/huller nu. 

  

Toftebo: Rense gavle (2022) Afventer   

Møllebo: Punkthuse males i år Er bestilt   

Møllebo: Sokler males? Venter   

Åbo: Karnapper Termografi, renovere ift. luft ind Vi har bestilt reparation hos tømrer.   

Tage renses i Møllebo og Åbo Udbud laves.   

    



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. 
Konkret blev drøftet: Møllebo 
Skråning op mod 39: Plante mere i græs. th. for trappen, da 
græs er fyldt med mos. Idé at udvide trappens bredde, så 
man kunne have siddearealer i midten af skråningen. 
 
Åbo: 
Skråning mod åen, vokse mere vildt. Ejendomsfunktionærer 
beskærer nogle gange pr. år. 
Haven – planter mod bagside. Hvad gør vi? 
 
Østerbo: Skråning v. midterblok – plantes til. 
 
Toftevænget: Hæk mod Nygårdsvænget, må vi fjerne den? 
 

Prioriteres sammen med øvrige afdelinger. 
 
 
 
 
Muligheder undersøges ift. økonomi/praktisk. 
 
 
 
 
 
 
 
Afd. best. drøfter ideer og vender tilbage. 
 

  

Hegn ved beboerhaver: 
Møllebo: Renses – af beboerne. Hvad siger husorden osv. 
Åbo – andre løsninger end nuværende hegn? 

   

Møllebo 
Kælderskakt på hjørnet v. 31 og kroen: 
Idé at vi fylder kældertrappe op og lader fortorv gå hele 
vejen igennem (fjerne hæk). 
 

Økonomi og muligheder undersøges.   

    

Diverse emner:    

Toftebo: Maling ovenpå hegn.    

Møllebo: Metalstænger ved franske døre – ruster. Skiftes løbende til galvaniseret.   

 


