Referat fra GMU-mødet den 3.10.13.
Tilstede: Janne, Sif, Helene og Povl
Elforbrug i 1-rums
- Elforbruget i 1-rumsene er steget, og derfor er der pr. 1.11. varslet en huslejestigning på kr. 85 /
mdr.
- Der er to spor, som vi forfølger for at få el-forbruget med. Det første er det tekniske. Desværre er
det alt for dyrt at opsætte individuelle målere i 1-rumsene. Det kan dog evt. komme med ind i
helhedsplanen, men ellers er der måske mulighed for at opsætte bimålere, så Bo-Vest afregner med
den enkelte beboer. Vi går videre ad det spor med driften. Det andet spor er det adfærdsmæssige. Vi
laver en kampagne målrettet 1-rumsene startende i november, når stigningen træder i kraft:
- Vi skal have opsamlet, hvad der ligger af forbrugstal og gennemsnit på de fælles
målere. Povl snakker med Michael J.
- Vi skal ringe på i alle 1-rums og forklare, hvorfor huslejen stiger, og at hvis
forbruget sættes ned, så vil huslejen også blive sat ned igen.
- Helene skriver information til uddeling og til Hyldeposten. Vi skal også bruge
Facebook.
- Vi undersøger, om vi kan tage en Led-pære med som gave.
- Vi holder GMU-møde om kampagnen den 22.10. kl. 18.
- Vi stemmer dørklokker onsdag den 13.11. kl. 18 og torsdag den 14.11. kl. 19.
- Kampagnen er rettet mod alle, ikke nogen personligt.
Råderetssolceller
Det blev besluttet på beboermødet, at vi skal udarbejde et koncept for råderetssolceller. Vi beder om
et møde med Michael J. og Carsten for at få startet op.
Bioaffald til biogas
Der er alt for få, der er med i projektet. Helene laver seddel til uddeling. Og vi skal bruge
Hyldeposten, WWW og FB.
Hyldepost
- Vi kontakter Hyldeposten for at høre, hvordan vi samarbejder fremover. Det er ikke godt, at
miljøstoffet er skåret så meget ned, at der kortes i vores indlæg, og at indlæg slet ikke kommer med.
- Vi skal have noget om Nytårskluns, (hvis vi da ikke smider en seddel rundt i stedet, når vi nærmer
os).
Grønne tage
Der har været gennemgang med firmaet af de 34 nye skurtage. Det ser fornuftigt ud.
Tårnet
Sif tager med i AB, om ikke GB og Hy.sp. kan finansiere det, der måtte blive brug for at trække på
Bo-Vest, da der ikke er penge til det i tårn-bevillingen.
I Love Albertslund Dagen
I alt deltog 15 med rengøring i volden op mod Galgebakken og etablering af junglestien, (som dog
ikke blev helt færdig). Efterfølgende var der arrangement på Birkelundgård.

Græskar
Janne står for Græskardagen
Bo-Vest Grønt Regnskab
Vores fælles el-forbrug i det Grønne Regnskab er voldsomt højt. Det forstår vi ikke. Povl snakker
først med Michael J. og så Carsten for at få fundet ud af, hvad det bunder i.
Udluftningsvejledning
Den Driften udleverer skal vi opdatere.
WWW
Beretning og Handleplan skal på hjemmesiden. Sif kigger på det.
Næste møde
Det er som skrevet tirsdag den 22.10. kl. 18.
Ref. Povl

