
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 16:30 
Beboerhenvendelser: 

En beboer har opdaget, at have mistet tre cykler - måske efter ejendomskontorets 
kælder-oprydning. 
- Beboeren henvises til, at tage kontakt til ejendomskontoret for, at få forevist de fjernede 
cykler af ejendomskontoret, for at se om de skulle være der i mellem. 

Samme beboer var utilfreds med de skilte der er opsat på tørre-gårdene omkring brug - 
mener at de er grimme og at man ikke læser dem færdig. 

Samtidig mangler der at blive opsat ekstra kroge i tørregården.  
- Der ER bestilt håndværker, men ejendomskontoret har ikke haft mulighed for at følge 
op på hvor langt de er. 

Beboeren er utilfreds med, at avis-bude kører på knallert på vores gang-stier. 
-Beboeren henvises til, at rette henvendelse til hhv. bladkompagniet, DAO eller hvem det 
måtte være med en konkret klage. 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Vi skal i næste nyhedsbrev have info omkring ændringer af de grønne områder, parker 
inden for linjerne og vis hensyn i tørregårde og vaskekældre. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

Robot-plæneklippere vil i starten af 2020 blive opsat på lige side, og ulige side i 2021. 
“Den våde væg” i vaskekælderen er nu behandlet med antifugt-midlet, og om ca. 6 
måneder kan en murer sættes til at pudse op. 
 

3. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg: 
-Tilbud fra gartner-firma blev gennemgået, og vedtaget med små-justeringer. 
 
Affaldssorteringssystem: 
- afventer kommunens godkendelse. 
 
Nye lejemålsdøre - møde med rådgivere: 
-Tilbud klar til møde i marts. 
-Forventet opstart af udskiftning i april. 
-Forventet afslutning af udskiftning i juni. 
-RC3 dørtype (Ståldør) med “træfolie” på yderside. 
-Der undersøges om der er økonomisk mulighed for, at skifte til elektronisk låsesystem. 
-Byggeplads kan opstilles ved gavlen af nr. 28 
-Priser på både en mekanisk og en elektronisk låseløsning. 
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Altansagen. 
-Intet nyt. 
 
Nye vandrør - møde med byggeteamchef Rikard Nannested fra KAB: 
-Rådgivningen skal i udbud, for at sikre den bedste pris på rådgivningen. 
-En rådgiver vil kunne være på plads til vores december-møde. 
-Opstart af selve byggeprojektet KAN være august 2020, men kan være klogere at skyde 
til efter vinteren og dermed f.eks. april 2021. 
-Følgegruppe Stig og Lone. 
 
P-selskab: 
-se separat side. Skal først vendes med ParkZone for kommentarer, før KAB Juridiske 
afdeling konsulteres. 
 

4. Fremtidigt virke. 
Parkeringspladserne. 
 

5. Eventuelt. 
Lejemål der anvendes uovligt. 

 
Deltagere: Lone, Stig, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret. 
Afbud: -. 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/10 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 5. november 2019 kl. 18:30.  
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Forslag til regler for parkeringsaftale for Højstrupparken. 
 
-Hvert lejemål kan tilmelde maksimalt to indregistrerede køretøjer, som fast kan 
parkere i Højstrupparken.  
Dette sker via App, Internet eller ved at søge hjælp til internet-registrering ved at rette 
henvendelse til ejendomskontoret i kontortiden, eller hos afdelingsbestyrelsen i 
tidsrummet for beboerhenvendelser i forbindelse med bestyrelsesmødet. 
 
-Der vil, via App/Internet kunne udstedes 6-timers p-tilladelser til egne gæster. 
 
-6-timers gæstekort til brug for gæster til lejere uden app/internet vil kunne udleveres i 
ark af 9 stk ved at rette henvendelse til ejendomskontoret i kontortiden, på e-mail eller 
via app. 
 
-Ved behov kan der af afdelingsbestyrelsen anvises og etableres handicap-pladser. 
Disse vil IKKE være tilknyttet en nummerplade, men altid kræve et synligt gyldig 
handicapskilt og gyldig parkeringstilladelse. 
 
-Hvert lejemål vil modtage et antal (skal defineres) “3-dages p-tilladelsere” til f.eks. 
overnattende gæster ved etableringen af p-kontrol, samt ved indflytning. Der vil kunne 
hentes flere ved behov, ved at rette henvendelse til ejendomskontoret i kontortiden, på 
e-mail eller via app. 
 
-Ved klargøring af campingvogne er der mulighed for midlertidig parkering. Dette skal 
ske på ulige side på p-pladsen ind mod Højstruphave. På lige side skal det ske på 
storvognsparkeringen.  
Parkeringen må max. udgøre 7 dage. 
 
-Ejendomskontoret kan registrere alle de køretøjer, som det giver mening at registrere. 
 
-Trailere skal være indregistreret og må kun parkeres i Højstrupparken, efter aftale 
med ejendomskontoret, der anviser pladsen. Dette er kun muligt i det omfang, at der 
almindeligvis er ubrugte p-pladser på området. 
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