Referat fra det ekstraordinært beboermøde vedr. kiosken afholdt d. 2. december 2021
Til stede var 19 lejemål med i alt 38 stemmer.
1. Formalia:
Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen.
Sif Enevold (SE) blev valgt som ordstyrer.
SE konstaterede beboermødets lovlighed i henhold til VAs vedtægter idet der var indkaldt via ”Hyldetryk” nr.
376, som var blevet husstandsomdelt til mødet.
Dagsorden og forretningsorden blev godkendt.
VH blev valgt som referent til beslutningsreferatet og Henning Larsen (HL) til det fyldestgørende referat.
Der blev ikke valgt noget stemmeudvalg
2. KIOSKEN
VH gav en kort orientering om baggrund for det ekstraordinære beboermøde.
Indehaveren af kiosken havde opsagde sit lejemål pr. 1. november.
På baggrund af det dårlige miljø der igennem længere tid har været i området omkring kiosken, så er det
afdelingsbestyrelsens opfattelse, at der var flere positive ting ved, at kiosken lukkede. På denne baggrund
var det afdelingsbestyrelsens anbefaling, at der ikke længere skal være kiosk, men at lejemålet udelukkende
skal udlejes til beboelse.
VH understregede, at det i sidste ende er VAs organisationsbestyrelse og Albertslund Kommune, der tager
den endelige beslutning, men at det er beboermødet, der beslutter en indstilling.
Alle de tilstedeværende beboere gav udtryk for, at der var en lettelse over den ro, der er kommet på torvet.
Der var en udbredt interesse for at få ”Torvet” tilbage til Hyldespjældets beboere.
Det er et håb, at den ”kolde tid” gør, at ”den urolige gruppe” finder nye steder at opholde sig.
Debatten på Facebook blev også nævnt, bl.a. de positive sider ved kiosken for de ældre og dårligt gående.
Her kom beboermødet med en opfordring til det gode naboskab med hensyn til at hjælpe med evt. bestilling
af varer på nettet.
VH oplæste afdelingsbestyrelsens anbefaling:

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at der ikke etableres en ny kiosk, men at lejemålet udelukkende
udlejes til boligformål.
Indstilling blev enstemmigt vedtaget.

Oplæsning af beslutningsreferatet
VH oplæste beslutningsreferatet, som blev enstemmigt vedtaget.
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