
GMU møde den 20. marts 2012 
 
Tilstede: Michael K., Michael J. og Povl 
 
  
 
- Papir og Glas: Det nye system er indført og fraktionskassetterne står på 
Genbrugsgården, hvor klunserne kan udlevere dem. De løststående stativer er 
nu også på genbrugsgården, dem kan folk også få, hvis de vil. Vi skal af med 
papircontainer og -lift. Michael J. spørger i Bo-Vest, ellers kommunen og så 
Glostrup Produkthandel. Ind til videre går det godt med det nye system uden 
brok og protester. De nye skure ser også ok ud. Der er dog konstaterer pap i 
papircontainerne, det skal vi være opmærksomme på, og i givet fald informere 
om. De eksisterende papir og glas containere på Genbrugsgården fjernes, og 
der skal kun være aflevering i den nye indhegning til papir og glas. 
Klunsernøglen passer til døren i hegnet, så klunserne selv kan låse op og 
lukke igen efter endt vagt. Døren skal hængsles på den anden side. Vi skal 
prøve at få sænket indkastet i affaldshusene, dels ved at skrue benene ned, 
og dels kan fliserne, de står på, forsænkes lidt. Der kan også skrues kroge 
på, som man kan hænge sit net eller kassette på, mens man holder lågen åben 
med den ene hånd, og kaster ind med den anden. Lågerne skal også males 
indvendig og det undersøges om brædderne i bunden af lågerne opfugtes ved 
regn. Desværre er affaldshusenes skelettet lavet af tryk-træ. Det tager 
Driften op med producenten! 
 
 
- Urinrørføringerne blev besigtiget af hensyn til placering af nye 
postkasser. Povl undersøger om han har gamle fotos af rørene. Michael K. 
bestiller Espersen til at renovere det elektriske system. 
 
  
- Kommunens nye ”renovations-Jens” kommer på besøg den 27.3. kl. 13., hvor 
alle fraktioner gennemgås. Han spørges, om han kan hjælpe os af med 
papircontaineren og liften. Han præsenteres for problemet med at de lange 
PVC rør ikke medtages.  
  
 
- Bjarne vil gerne lave halvtag over elektronik og træ. Driften hjælper ham 
med materialer. 
 
- Klunsermødet er udsat til den 10.4., da bestyrelseslokalet er optaget. 
 
- GMU foreslår beboermødet at nedlægge 5 haver. I givet fald skal området 
retableres som græsplæne, og den opgave må Driften/UAU stå for.   
 
- Vi har fået penge til TÅRNET. På beboermødet skal det principbesluttes, og 
der skal laves en arbejdsgruppe og så skal vi hurtigst muligt have et møde 
med Galgebakken. 
 
- Det skal ryddes op i de aflåselige ”cykelskure”. GMU har intet i nogen af 
skurene. 
 
- Driften har noget materiale liggende om nyt sikkerhedsudstyr. Tages op på 
klunsermødet den 10.4., om vi har hvad vi skal bruge. 
 
- ”Kastanje-skulpturen” vi fik som miljøpris af kommunen, har været væk, men 
er fundet igen – dog i to dele.  Så den skal samles og udstilles fremover på 
ejendomskontoret i stedet for Spjældet.  
 
 
…..og det var vist det :o) 
 
  
 
Med venlig hilsen 



 
Povl Markussen 
 
Agenda Center Albertslund 
 
www.agendacenter.dk 
 
 <http://www.agendacenter.dk/picture/upload/ACABeretning2011(1).pdf> Se 
Agenda Centerets beretning 
 
  
 
”For et Bæredygtigt Albertslund!” 
 
  
 

 


