
Referat fra Drift-GMU mødet den 18.6.2013 
 
Tilstede: Michael J., Michael K. og Povl (ref.) 
 
Biogasforsøg 
- Vi starter forsøget nu. Kontoret udsender mail nu med sorteringsvejledning, til dem der har meldt 
sig. De kan afhente en spand og en rulle bioposer. 
- Der sættes en bio-container bagerst i affaldsøen / tre-kanten ved Genbrugsgården. MIK laver 
skiltning (med enkel tekst).  
- Gitte i Cafeen er klar og hun får en container i hendes gård. 
- PM skriver i Hyldeposten efter flere deltagere. 
- Povl tjekker op om hvorvidt plastposer må bruges.  
- Ole henter flere spande og poser torsdag på Materialegården. 
 
Genbrugstræ 
- Helene bestiller ny ophalercontainer nu. Hun skal give besked til MIK, før den kommer, så driften 
kan nå at gøre pladsen klar. (MIK går på ferie tirsdag i næste uge!!) 
- Vi vil gerne have en grøn container (samme farve som de andre).  
- Der skal (klunser)lås lå alle luger. MIK bestiller. 
 
FSC-mærket træ 
- Det træ vi har fået af Bygma er PEFC.mærket. De kan ikke levere FSC. 
- MIK spørger Starck hvad de kan levere. 
 
Batteribokse 
- Vi vil gerne have bokse op på alle affaldsøer. Kommunen har bestilt flere, men ikke til alle øer. Så 
må vi tage den derfra, og evt. selv klare resten. 
 
Solceller via råderetten 
- Med den nye lovgivning kan man opsætte solceller via råderetten, så det går vi efter og skal op på 
beboermødet i september.  
- MIJ snakker med Bo-Vest om hvad der skal til og hvordan vi gør det. 
- Povl går videre til AB med det. 
 
Tårnet 
- MIJ afventer henvendelse fra geoteknikker, der skal lave jordbundsundersøgelsen. Hvis der går for 
lang tid, så kontakter MIJ geoteknikker. MIJ koordinerer med Galgebakken. 
 
Radon 
- Der er kommet resultat af radon undersøgelsen. Den er ikke entydig. Ventilationssystemer og 
radonproblemer skal samtænkes. Skal behandles på byggeudvalgsmødet den 20.  
  
Suder 4 
- Gate 21 projektet er gået rigtig godt.  
- Der er enkelte udeståender. Fremadrettet er der et problem med dårlig mobildækning i det nye 
højstyrkebetonhus. 
 
Lam 



- De nye lam kommer torsdag den 20. kl. 13 
 
Vandnøgler 
- MIK bestiller nøgler i haveforeningen. 
 
Sankt Hans 
- Driften har styr på bålet. De er nød til at lave det torsdagen i forvejen, så vi må hjælpes ad med at 
holde øje med, at det ikke futtes af inden. 
 
Grønne skurtage 
- Tagene lange hovedstien begrønnes den 2. og 3/7.  
- MIJ undersøger om vi skal lave en pleje- og garantiaftale med leverandøren. 
 
Pap 
- Nogen gange mangler pap-containeren i tre-kanten ved Genbrugsgården. Klunserne skal holde øje 
med, at der altid er en pap-container, når de forlader Genbrugsgården. 
 
Flis!? 
- Vi kører hvert år meget legeplads-flis væk. Kan vi bruge det til noget, eller skal det bare køres til 
kompostering? Nogen der har ideer!? 
 
Papir og glas 
- Det fungerer fint med papir og glascontainerne. Derfor stopper driften med at lave registreringer 
om, containerne er fyldte. 
 
Rest tømning 
- Til gengæld kan restcontainerne godt være meget fulde om søndagen, så der skal tænkes over, om 
de kan tømmes mandag og fredag i stedet for mandag og torsdag som nu. Men det bliver efter-
sommerferien-tanker. 
 
Grøn Konto 
- GMU har kr. 36.500 stående på den grønne konto. Et godt bud er at bruge dem i fbm. Tårnet. 
 
 
 
Med  venlig hilsen 
Povl Markussen 
Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 
Se Agenda Centerets beretning 

 

 


