Referat fra Drift – GMU møde den 3.2.2011
Tilstede: Michael J., Michael K. og Povl M.
1. Affaldsvejledning
- Driften fik den nye affaldsvejledning som du kopierer til almindelig uddeling fra kontoret.
- Siden GMU lavede den nye vejledning har kommunen meldt ud, at ”Plast 01” skal sammen med
02 og 05. Det skal vi have revideret på et tidspunkt.
2. Grønne principper
- MK har fundet et papir med vores gamle miljøprincipper. P tager dem med i forhold til, at GMU
snart skal udarbejde den store (3-årige) Agendaplan med Handleplan, principper og grønt regnskab.
3. Meldinger til ejendomskontoret fra Klunserne / tømningsterminer
- Kommunen har indført faste turnusser for afhentning af de forskellige fraktioner. Vi skal melde til
dem, om vi skal have noget tømt. Derfor er det vigtigt, at klunserne får meldt ind til
ejendomskontoret, om der er noget, der skal tømmes. Ellers risikerer vi at stå med fyldte containere
i flere uge, inden de kan tømmes igen.
- Klunserne skal ringe besked til ejendomskontoret / tlf. svarer på 88190220.
- Povl sætter nummeret op i skurvognen.
4. Pap
- MK skaffer nye minicontainere, så vi i hvert fald har 4 til pap.
5. Glas- og papirfraktioner ud i øer på P-pladser
- GMU har ikke kunnet finde signifikante miljøargumenter imod øerne.
- Klunserne anbefaler, at fraktionerne samles i nye øer.
- Vi går nu efter at få en principbeslutning på beboermødet i marts om, at glas og papir skal ud i øer.
I september kan den endelige beslutning så træffes.
- Driften mødes med Jens Jensen (kommunen), og arbejder på økonomi, antal, og drift af den nye
ordning.
- Drift og GMU arbejder på placering og udarbejder sammen en indstilling.
- Toppen af Åleslippen mm. bør have en fraktionsø, som Driften tømmer til genbrugsgården.
6. Håndværker vejledning
- P tjekker den eksisterende affaldsvejledning til håndværkerne.
7. Lys på Genbrugsgården
- Klunserne mangler lys på pladsen og ved den nye skranke.
- Driften foranstalter en ny lampe sat op på hjørnet af skurvognen, samt stikdåse, så vi kan få mere
lys om nødvendigt.
- Driften fastgør det løst hængende neonrør.
8. Overdækning af elektronik.
- Presenning-overdækningen af elektronik fungerer ikke (i hvert fald ikke, når det er stiv frost og
meget sne).
- Klunser-Morten vil kigge på, hvad der skal til for at få lavet en rigtig overdækning. Byggeriet kan
sikkert udføres af klunserne.

- Driften afventer klunsernes udspil.
9. Nyt affalds-takstsystem
- Driften er ikke bekendte med det nye takstsystem, som blev indført pr. 1.1.11. De tager det op
med Jens Jensen.
10. Affaldskampagne
- GMU gennemfører formentlig affaldskampagnen i april. Der kan godt være behov for den. Bl.a.
fordi der har været 80 indflytninger sidste år.
11. Rutcherør
- MK får etableret tre stolper i jorden (når der ikke er frost i den), som rutcherøret kan hæftes til.
Når han kender datoen, melder han den til P, som samler klunserne, som smider røret på plads og
hæfter det til stolperne. Umiddelbart efter etablerer Driften tre stolper på den anden side af røret, og
fæstner det yderligere.
12. Varmetjek i Puge
- I den fraflyttede 2-værelses bolig med nordvendt gavl i Pugestræde, har den tidligere beboer gjort
opmærksom på, at hun ikke kunne få mere end (vist nok) 16 grader. Derfor har vi haft loggere på i
januar (hvor boligen stod tom) for at se, om det kan være rigtigt. Det synes rigtigt nok, når
termostaterne står på 3, men ikke hvis der skrues højere op. Vi skal dog nu lige have studeret og
fortolket hele materialet.
- MK printer målingerne ud.
13. Grønne skurtage
- I forbindelse med renoveringen af skurtagene Hjortelængen og Tvær slippen mm. arbejder vi på at
begrønne dem.
- Det nye vandtakstregulativ giver mulighed for reduktion i vandafgiften i den udstrækning, man
selv håndterer sit regnvand på egen grund.
14. Afmærkning af P-pladser
- Driften indhenter pris på en mere permanent opmaling og sætte det i gang.
15. Vindmølleandel
- Der er pt. intet nyt om vores vindmølleandel i Hvidovre vindmøllelaug. Hvis vi får reaktioner på
den, giver Driften GMU besked straks.
16. Høker 2
- Vi har endnu ikke fået regningen i fht. vindmøllen fra Varmeværket (der har lagt ud). Men
Agenda Centeret har bevilliget halvdelen af udgiften (62.200).
- De nye solceller var koblet forkert til anlægget. Det rettes nu. Teknologisk Institut sætter det i
værk.
- Driften forventer at få en gennemgang og at få Drift- og Vedligeholdmateriale, når prismet kører.
- Vi arbejder på et større renoveringsprojekt af op til 10 boliger i samarbejde med erhvervsparterne.
Projektet har derfor et erhvervsstrategisk sigte.
17. Sluk Lyset
- GMU slukker igen stibelysningen en time lørdag den 26.3. kl. 20.30.

18. Lys i cafeen
- Det er ikke lykkedes at finde alternativer til glødepærerne i cafeen, der kan dæmpes.
- GMU foreslår, at lysdæmperen fjernes, så der kan bruges sparepærer, og at der opsættes en ny
kreds af lamper, der ikke give så meget lys. Så kan enten de eksisterende lamper eller de nye
(dæmpede) lamper være tændt.
- Det kunne også være et juletræsnet i loftet, hvis det ikke lige havde samlet støv…
- For at blive klogere på hvor meget/lidt lys, der skal til, eksperimenterer MK og P med lyskæder.
- Cafestyregruppen og Gitte skal med i processen.
Ref. Povl M.

