
Referat fra GMU-møde den 13.10. 

 

Tilstede: Sif, Jens, Helene og Povl (ref.) 

 

- Det bliver mørkt nu, og vi skal have det sidste lys i affaldsøerne på plads. Vi foreslår at gå en 

runde i mørke med Jesper, og så vil vi gerne høre ham, hvor den står, og hvad der sker. 

- På Gamle Landevej er der opsat det lys, som boligområderne kan vælge i mellem. Vi vil gerne 

cykle forbi i samlet flok og kigge på det en mørk morgen klokken 8. 

- Lysprojektet på Harry Potter er stoppet, men vi kunne godt tænke os, et miniprojekt med bare lidt 

lys. Det kunne være sjovt og flot, men det skal naturligvis ikke udvikle sig til en (negativ) 

mødeplads. Sif og Povl har bolden. 

- Grønne poser. Der skal deles poser ud og vi vil gerne lave en medfølgende seddel. Vi tager det op 

med Jesper. 

- Storskrald i ø’erne. Det er ikke vores indtryk, at det er et stort problem. 

- Kommunen har spurgt om vi vil være med i et projekt om fuldmeldere i affaldsbeholderne, så de 

kan tømmes i fht., hvor fulde de er. Det vil vi gerne.  

- Byggeudvalget: Det ser ud som om, vi kan få nye døre og vinduer med i helhedsplanen, men det 

kniber med isolering af facader. Det er ikke godt.. 

- Der er muligvis brug for er ajourføring af (VA’s) generelle indeklimafolder, så den i højere grad 

tager udgangspunkt i ”Sådan bor du i Hyldespjældet”. Helene og Povl har bolden. 

- Når det igen bliver rigtig vinter og koldt, vil det være interessant at få lavet en ny eftersortering af 

restaffaldet. Helene og Povl. 

- Vejning af affaldet er med i det nye skraldemands-udbud; men det har det også været tidligere, 

uden at vi har fået affaldet vejet… 

- Glatførebekæmpelsesmiddel. Sidste vinter fik vi fat på et nyt og mere miljøvenligt middel, men 

det var så sent på vinteren, at vi ikke rigtigt fik det prøvet af. Vi forhører os ved Jesper, hvad planen 

er for, hvad der skal ske i denne vinter. Jens kigger nærmere på erfaringerne fra Furesø kommune. 

- Nytårsfyrværkerikluns skal opreklameres i Hyldeposten. 

- På Facebook kan vi skrive om uddelingen af de grønne poser og at Genbrugsgården lukker om 

tirsdagen under vintertid.  

- Næste GMU-møde onsdag den 15.11 kl. 8.00 
 


