HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. april 2018 kl. 18:00
Beboerhenvendelser:
Der kom ingen beboere i dag.

Dagsorden:
1. Velkommen til vores nye driftsleder, Michael Handshuh.
Vi hilste på Michael.
2. Varmemålere.
Højstrupparken skal have nye varmemålere i 2018. Der er forskellige muligheder for
udbydere, og vi skal have fundet “den helt rigtige” leverandør.
Michael vil prøve at få noget mere besked om, hvad forskellene ligger i, og om andre
afdelinger har erfaringer med nogle af de andre leverandører (end Brunata som vi har i
dag).
3. Grønne områder.
Michael blev orienteret om forskellige planer omkring de ønskede ændringer i vores
beplantning, og vil arbejde frem mod en køreplan for de kommende år.
4. Nyhedsbrev fra bestyrelsen inkl. brev vedr. varmesagen (v/Stig).
Brevet vil være fra KAB/Vallensbæk Boligselskab, men vil blive distribueret sammen med
vores næste nyhedsbrev (på mail, og ophængt i opgangene).
Stig går i “tænkeboks” omkring næste nyhedsbrev.
5. Nyt fra EK / KAB.
Der er flyttet nogle ekstra tøjkurve op i vaskeriet i nr. 32.
En beboer har klaget over knirkende gulv….Gulve i gamle bygninger VIL knirke, og det
anses for at være som det er i et byggeri af Højstrupparkens alder.
Træer ved nr. 61/63 vil blive fældet i forbindelse med tagarbejdet.
Vi skal have iværksat nyt flisearbejde ved nr. 45/47 og 49/51 som også skal have lavet
nedgange (de store). Nedgangene skal også gøres smallere. Herudover stien langs
gavlen ved nr. 53.
6. Forslag til nye beboere som tilflytter Højstrupparken.
Vi skal have opdateret “Velkommen til Højstrupparken”.
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7. Eventuelt.
Vedr. blødtvandsanlæg, så forventer Vallensbæk Strands VandForsyning, at være klar
med en blødtvands-løsning inden for “ganske få år” - nok 1-2 år. Derfor anbefales det, at
vi stiller et eget anlæg i bero.
Vi skal have genskabt systemet med p-tilladelser på storvogne, så vi undgår at det bliver
“fri storvognsparkering”. Michael kigger på at få systemet i gang igen.

Deltagere: Lone, Stig, Thomas og Michael (ny driftsleder).
Afbud: Preben, Claus og Erik.
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/4 betragtes det som godkendt)
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 1. maj 2018 kl. 18:30.
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