HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:
Mulighed for at opsætte markise over værelset ved siden af den lukkede terrasse ? – ikke med den gældende
husorden.
Hvad sker der med YouSee ? Vi afventer stadig en løsning fra KAB, men det er et meget stort arbejde, samtidig
arbejder YouSee også på at ændre hele deres måde at udbyde TV-løsninger på.
Der parkeres ofte ulovligt på Højstrupvej – det er en politi-sag, og kun gentagne henvendelser til politiet kan
have en effekt.
Dagsorden:
1. Indgangsdøre til lejemål.
Vi har set på en super dør-løsning fra Bolind, men vi afventer fra to andre leverandører, før vi opsætter
test-dør hos ejendomskontoret.
2. Altaner.
Vi har fået priser som er fuldstændig uacceptable – op til 160.000 pr. lejlighed. Vi forsøger igen, at få et
mere retvisende tilbud.
3. Kældervinduer.
Skal tages op på afdelingsmødet i august.
4. Dato for ekstraordinært afdelingsmøde vedr. døre.
Bør afholdes mellem 4. og 6. april.
5. Orientering fra Flemming.
Grundvandsmåling – fortsætter, men her endnu ikke givet et entydigt resultat.
Der er endnu ikke kommet tilbud på det aftalte belægningsarbejde.
Hullet mod ”den gamle branddam” ud for nr. 63 bliver lukket med en bom.
6. Vallensbæk Strands VandForsyning.
VSVF er inviteret til at besøge os på næste bestyrelsesmøde.
7. Vandblødgøringsanlæg i HP?.
Forburgsudgiften ligger omkring 3 kr.pr. kubikmeter vand – altså ca. 50.000 kr. pr. år. Installationsudgiften
omkring 100.000 kr.
Fordelen bliver bl.a. at vi sparer ca. 10.000 kr. på afkalkning af HP’s vandvarmer pr. år, og hertil kommer at
vi fremover ikke har behov for udskiftning af perlatorer, afkalkning af kaffemaskiner osv.
8. Eventuelt.
Intet til dette punkt.
Deltagere: Lone, Stig, Preben, Claus, Thomas og Flemming.
Afbud: Erik
Referent: Thomas
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 18:30.

Afdelingsbestyrelsen – Højstrupparken 59, kælderen – 2665 Vallensbæk Strand
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