HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. april 2017 kl. 18:30
Beboerhenvendelser: En beboer henvendte sig vedr. maling af murværk i lukket altan/terrasse. Der henvises
til referat af afdelingsmødet fra august 2016.
Dagsorden:
1. Affaldssortering.
Vi skal gennemtænke hvordan vi kan få plads til sorteringsløsninger, så HP fremadrettet kan sortere i de
seks fraktioner. F.eks. http://vekso.dk/produkter/product/?id=16991.
Det skal indarbejdes i budgettet for 2018.
2. Grønne områder/beplantningsplan.
Der arbejdes videre med ændringsforslagne på næste møde.
3. Vallensbæk Strands VandForsynings generalforsamling i maj.
Formanden for Vallensbæk Boligselskab har gjort gældende, at indkaldelsen skal dén vej. Vi har svaret, at
vi er inviteret som observatører, men at det glæder os, at hun vil deltage fremadrettet og gøre stemmen
gældende.
EK kontakter KAB for at få kontakt til en ejendom hvor blødtvandsanlæg er i drift.

4. Forslag om ny rådgiver vedr. altaner, lån og ekstraordinært afdelings møde.
Vi støtter, at man søger en anden rådgiver.
5. Orientering fra Flemming.
Opgange med adgang fra kælder, vil få flyttet låsecylinder til kældersiden, så man ikke kan gå fra kælder til
opgang uden nøgler.
Politiet har – endelig – fået fjernet cyklerne fra sidste efterårs cykeloprydningskampagne, så tørreskur ved
nr. 52-54 igen kan anvendes.
Udskiftning af vandrør i kælderen under nr. 48-52 vil blive opstartet midt i april. Samtidig vil der blive
udskiftet SAV-ventiler på ”loftet” i blokken. Disse vil blive udskiftet løbende i resten af blokkene.
Grundvandsmålingen ved vaskeriet på ulige side er afsluttet, og det er tilsyneladende ikke hér problemet
ligger. Vi afventer rapporten for yderligere aktion.
Vi meddeler KAB, at vi ønsker at gå videre med projekt omkring udskiftning af lejemålsdøre til ”FirstOne”
fra Bolind – eller tilsvarende. Vi ønsker døren med en ”Dansk Standard”-låsekasse.
EK indhenter tilbud på dørene fra Bolind.
6. Eventuelt.
Vi kommer til, at udsende en meddelelse om problemerne ifbm. urafstemningen om farver på udvendigt
træværk.
EK gennemgår vores tele- og dataaftaler med KAB, så vi kan få effektiviseret IT-løsningerne.
Deltagere: Lone, Stig, Preben, Claus, Erik, Thomas og Flemming.
Afbud:
Referent: Thomas
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 18:30. (I maj deltager bestyrelsen i vandværkets
generalforsamling.).

Afdelingsbestyrelsen – Højstrupparken 59, kælderen – 2665 Vallensbæk Strand
ab-hoejstrupparken@kab-bolig.dk

