
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

Ingen beboere mødte op d. 4. maj.
-.

En beboer har skrevet om, at bestyrelsen bør sikre at beboere i nr. 55 og 57 benytter
parkeringspladsen ind mod Højstruphave.
-Bestyrelsen kan ikke se, at vi har hjemmel eller mulighed for, at administrere dette.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:
Der har ikke været beboerhenvendelser til denne adresse siden sidst.

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Der vil blive mulighed for, at få stillet et tør-kloset til rådighed til de, som har særlige
behov i forbindelse med rørudskiftningen. Det er en temmelig dyr løsning, og vi anbefaler
derfor at man kun udbeder sig et, såfremt man har ekstraordinære behov.

2. Nyt fra OB.
Der arbejdes med mulighederne for fælles indsats for ladestandere til elbiler.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
EK har fået tilbud på opstribning af parkeringsbåsene. Bestyrelsen har bedt om, at dette
udskydes til efter de mange byggefolk vi kommer til at have i det næste årstid.
Prisen på vaskekort er steget fra Miele, prisstigningen har i en periode været dækket af
ejendommen. Nye vaskekort koster fremover 200 kr.
Arbejdet med udskiftning af kældervinduer skrider frem som planlagt, og fortsætter også
næste år.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Der arbejdes videre med, at indhente priser mm.

Nye lejemålsdøre:
Ikke noget nyt, før rør er udskiftet.

Altansagen
Der skulle komme et færdigt projekt til afdelingsmødet..

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

mailto:ab4901-3@kab-bolig.dk


HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Nye rør:
Projektet er pt. udskudt ca. to uger.

5. Fremtidigt virke.
Vi påbegynder arbejdet med, at finde muligheder for placering af ladestandere til elbiler.

Vi er blevet tilbudt, at få stillet en pakkeboks (kan benyttes af PostNord, GLS, DAO og
andre) op gratis. Hvis den  skaber gener, vil den kunne fjernes efter 6 måneder. Vi
kontrollerer, at vi ikke kommer til at betale for at få den fjernet, men ellers kan vi tiltræde
opsættelsen.

6. Eventuelt.
Lone:-.
Claus: Vi har hele tiden gjort opmærksom på, at vi skal have håndklæderatiatorer op på
badeværelserne.
Preben: Toiletvogne i forbindelse med rørudskiftningen skal være med “et rum per
lejemål” således at man ikke skal dele bad og toilet med andre.
Else: Vores molokker behandles meget hårdhændet af Vestforbrændingen.
Thomas: Håndværkere bør kunne fremvise coronapas.

Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret.
Afbud:
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt 7 dage efter mødet, betragtes det som
godkendt)

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 01/6 2021 kl. 18:30.
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