
O&B Syn 2017 – afdeling 24: Emner på rundtur i 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   

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

Info, kunne være Toftebo og Åbo   

Beboerhuse: Rense stole?? Ja   

Molokker: Afd. møde. Østerbo og Toftebo Ja,    

    

Toftebo:    

Nye boliger i Nygårdsvænget: 
Tænke helhed ift. hele Toftebo 

Området og ideen blev præsenteret og drøftet. 
Drøftes i hovedbestyrelsen, derefter med kommunen og derefter 
besluttes på gen.fors. 

  

Træer / Buske beskåret i vinter. 
Ifm. byggeri kigger vi på resten i Nord mod 
Nygårdsvænget. 

Hæk fra Syd mod Nygårdsvænget, kontakt FK ift fjernes. 
Fra Nord mod nabo på Tiftevænget: Krat mod gaden skæres ned 
nu. Resten skæres ned til vinter. 

  

D&V: Altan-Terrassedøre skiftes i 2017. 
Igangsættes nu, udbud er afholdt. 
Ansøgning Disp.fond. 

   

Molokker: 2 stk. – afd. møde. Placering skal drøftes – dels ift. nybyggeri og dels ift. om 
indhegning skal bruges til andet. 
Brev laves til alle beboere om ikke at hensætte affaldssække, men 
sortere i rette containere. 

  

Mure: 
Murbier på havesiden af nr. 49 
Div. facader skal males om få år. 

 
Huller lukkes/repareres af murer. 
Beløb skal på D&V-plan. 

  

Malede hegn. I Syd mod skråning, tjek om 
der skal renses/males efter. 

   

Område v. beboerhus hvor hæk er fjernet – 
der skal sættes en plante, gerne med 
krone. 

   



    

Møllebo:    

Mur bag Sø37: Reparereres – ansøgning 
Dispositionsfonden. 

OK   

Lave fælles tømrerværksted (alle afdelinger 
betale) 

OK   

D&V: Legepladsudstyr – beløb mindskes OK   

D&V: Male/Vedl. pudset murværk: Udbud 
opdeles i 2, så opgaven evt. fordeles på 
2017 og 2018?? 
Vi renser også plastikkarme. 

OK, opdeles i to udbud, så det fordeles over 2017 og 2018.   

Male træværk udendørs. 
Lavt hegn langs ppladser er fjernet, mindre 
der skal males fremover (D&V rettes til) 

Udsættes til senere. 
Hvide væg i skur renses. 

  

Paraboler Har de søgt om tilladelse?   

    

Åbo:    

Hyggekrog færdig Ok, der skal sås græs og plankeværk males.   

Hegn/Skilte på vej Ok. Info beboerne når de er sat op.   

Skilt m. p-forbudt v. vaskeplads? Nej. Næste gang striber males, så laves x over hele arealet.   

D&V: Male træværk udendøre Beløb i D&V mindskes, da der kun er skur tilbage. Skur udsættes.   

Rust i beton på svalegang mod ppladser Undersøges.   

Hæk mod nabo: -luge på begge sider? 
-lukke hul i hjørnet m. nye planter 

  

    

Østerbo:    

D&V: Male facadeplader ppladser    

    

D&V for hele afdelingen    

Flere penge til: Belægning – Kloak    

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

Generelt flere penge til henlæggelser    

 


