Kort fra Drift-GMU mødet den 2.2.2017
Tilstede: Jesper og Povl
- Alle har fået omdelt et nyt sæt bioposer. Driften registrerer i en uge, hvor mange plastposer de kan
se i bio. GMU skal diskutere en kampagneindsats for en renere fraktion, og hvor mange poser folk
skal have uddelt, da der er nogen, der har rigeligt.
- Cafeen har sorteringsproblemer ved udlejning. Gitte klarer den i hverdagene. Jesper bestiller de
manglende beholdere til cafe-genbrugsgården, og adviserer Vestforbrændingen, når den er klar (til
tømning).
- To steder var bio-beholderne blevet sat omvendt ned. Det er rettet, efter at Jesper tog fat i den.
- Jesper rykker for svar på, om mad-beholderne nu også bliver tømt hver 14. dag i stedet for hver
uge.
- Remmene i madbeholderne blev hurtigt beskadiget. I en eller to er de skiftet. Jesper rykker Joca
for, om resten også er skiftet.
- I Længerne skulle de i dag (den 2.2.) gå i gang med at skyde ledninger til det nye lys ved
affaldsøen. Jesper rykker for Store Torv.
- Der er ikke lavet en hylde-indsats til 1-rumsene, så de bedre kan sortere, på deres beskedne plads i
”køkkenet”. Men der er nu heller ingen 1-rums, der efter sorteringen startede, har henvendt sig med
problemer. Jesper hører tømreren om en hylde, der evt. kan indsættes ved flytning.
- Vi skal sikre os, at nyindflyttere får hvad de skal bruge vedr. affaldssorteringen. Jesper og Helene
tjekker op på det.
- GMU vil gerne kontrolsortere en restbeholder. Jesper prøver at aftale det med vognmanden, så vi
kan gøre det i uge 6.
- Driften vasker indkasthullerne hver tredje uge, men nogen bliver hurtigere beskidte igen, så
Driften kigger på at tilpasse vaskeordningen.
- Det nye hegn på kompostgården er lige på trapperne.
- Jesper kigger på den årlige affalds-mængde-indberetning til kommunen.
- Høker 2: Varmevekslerbrønden er nu sløjfet. Væggen på badeværelset er lavet. Jesper tager fat i
Jesper Rasmussen, for at få hele regnskabet afsluttet.
- Der er sat penge af til udskiftning af de ti urintoiletter. Jesper forhører sig i Munksøgård om deres
erfaringer med den nye type, og så går vi ellers i gang.
- Det nye vinterbekæmpelsesmiddel skal afprøves, når der kommer en periode med frost. Det bliver
så på nogle trapper, ved affaldsøer og på en sti.
- Lysprojekt-folket har været på tur i Hyldespjældet og interessen for at sætte lys på, samler sig om
Harry Potter, men den er ikke lukket. Alle valgte udvalg bliver nu indkaldt til et opstartsmøde.
- Der er ca. 30 henvendelser på skimmel. Generelt er hyldeboerne gode til selv at håndtere skimmel.
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