
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 18:30 

 

Beboerhenvendelser: 

En beboer henvender sig vedr. den manglende færdiggørelse af flisearbejdet rundt om 

de nye affaldsløsninger. 

-Vi er blevet lovet, at de er løst inden ugen er omme. 

En beboer henvender sig vedr. tømningsfrekvensen af affaldssystemerne, da én af 

beholderne nu er så fyldt, at den ikke kan lukke. 

-Ejendomskontoret kontakter Vega for at sikre at vi får indjusteret tømningsfrekvensen. 

Det blev påpeget, at stibelægningen ud for nr. 28-30 er meget dårlig, og ved regnvejr 

samles store vandpytter. 

-Vi tager det med, i forbindelse med planlægningen af yderligere sti-arbejde. 

 

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst: 

Vi får adgangen inden næste møde. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering fra formanden/Konstituering.  

Stig har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og Else indtræder i hans sted. 

 

Preben modtager, in absentia, valg som næstformand i stedet for Stig.  

  

2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

Kommunens glascontainer skal fjernes. 

 

Der etableres handicap-parkeringspladser ud for et par af de gamle affaldshuse, da 

båsene her er brede nok. 

De eksisterende handicap-pladser nedlægges løbende ved fraflytning, udskiftning af bil 

osv. 

 

Man kan godt få en løsning, hvor ubrugte reservationer på vaskerierne kommer til at 

koste fx. 5 kr.  

EK undersøger om det skal godkendes på et afdelingsmøde, eller om bestyrelsen blot 

kan beslutte det. 
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3. Igangværende sager. 

Det grønne udvalg. 

Efter rydningen af krat-bevoksningen omkring legepladsen på lige side, mangler noget 

afskærmning ud mod vejen. Der er ikke råderum i det eksisterende budget til yderligere 

hegn alá dét mod Højstrupvej, men EK opsætter en form for fodhegn for at markere skel. 

Affaldssorteringssystem. 

 

Nogle af de gamle affaldsskure skal forsøges at ombygges til en slags cykelskure til 

f.eks. ladcykler. Det vil der blive kigget på i løbet af foråret 

 

Nye lejemålsdøre: 

Stig fortsætter i følgegruppen, og kan informere bestyrelsen løbende ved behov. 

 

Altansagen 

Sagaen fortsætter - og vi har stadig ikke noget nyt. 

 

Nye rør: 

Stig fortsætter i følgegruppen, og kan informere bestyrelsen løbende ved behov. 

 

Vi skal huske især hvis vi får nye døre først, at det er entreprenørens ansvar at 

dokumentere eventuelle skader på fx. døre før de påbegynder rørarbejdet.  

 

Parkering: 

Parkeringsselskabet er ved at gøre klar til at iværksætte ordningen.  

Nærmere besked inden ikrafttræden. 

 

4. Fremtidigt virke. 

Støjafskærmning mod Sdr. Ringvej: 

Kommunen har foreslået, at vi i fællesskab får opsat et støjværn mod Sdr. Ringvej. 

Højstrupparken skal i så fald betale ca. 350.000 kr. 

Bestyrelsen og Boligselskabet undrer sig over timingen nu, hvor hastigheden på Sdr. 

Ringvej når letbanen åbner bliver nedsat fra 70 til 50.  

Samtidig finder vi ikke, at det er en privat opgave at betale for støjværn, men vi følger 

sagen videre. 

 

5. Nyt fra OB. 

Der er først møde sidst i næste måned. 
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6. Eventuelt. 

Vi slår marts og april møderne sammen, og afholder i stedet bestyrelsesmøde d. 24. 

marts, med forudgående markvandring. 

Det betyder, at de ordinære møder hhv. 3. marts og 7. april aflyses. 

Der skal dog være nogen i bestyrelseslokalet til, at modtage beboerhenvendelser. 

Én til to personer pr. dag til at modtage eventuelle beboerhenvendelser mellem 18:30 og 

19:00 skal melde sig til Lone senest en uge inden. 

 

Ejendomskontoret: Driftschefen ønsker at vi igen undersøger om en udlicitering af 

vaskerier er en rentabel løsning.  

-Afdelingsbestyrelsen er yderst skeptisk, men tager selvfølgelig imod et nyt tilbud. Dette 

skal, for at være sammenligneligt inkludere omkostning til vand, el og vaskemidler. 

 

Lone:-. 

 

Claus:-. 

 

Preben:-.  

 

Else:-.   

 

Thomas:-. 

 

Deltagere: Lone, Claus, Else og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret. 

Afbud: Preben. 

Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/12 betragtes det som godkendt) 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 18:30. 

Markvandring samme dag fra kl. 16. 


