
Referat af møde i beboerbestyrelsen i Sanddalsparken 220120 

 

Deltagere: Børge, Leif, Lisbeth, Dosta, Ettie, Rita og Anne 

Afbud: Anne Marie 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Skimmelsvamp 

3. Status på arbejdsgruppen 

4. Evt 

 

Mødet startede med afbud fra Anne Marie, der har besluttet at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. I 

hendes sted er Ettie indtrådt i bestyrelsen. 

 

1. Siden sidst 

Der var en henvendelse fra Varmemesteren vedrørende to rønnetræer, der smider deres frugt, så det 

bliver glat at gå ind til gårdmændene i nr. 19. De bliver fældet for at undgå uheld ved indgangen. 

Den sidste trappe til marken er nu renoveret og de aftalte beplantninger er foretaget. 

I år er planlagt maling af altaner og udskiftning af entredøre. 

Kommunen og Landsbyggefonden er i gang med en mere uddybende undersøgelse i forhold til en 

renovering af Sanddalsparken på baggrund af kommunens ønske om at få ændret de tidligere 

demensboliger i nr. 19. Her bliver også undersøgt grundigt for evt fugt og skimmel. 

En henvendelse fra afdelingerne under team to vedrørende fælles gave blev positivt behandlet. 

 

2.Skimmelsvamp 

En beboer har henvendt sig på grund af skimmelsvamp i pågældendes lejlighed. Der har været sat 

opslag op med opfordring til at melde sig, hvis man har problemer med indeklimaet i sin lejlighed. 



Der har kun været to henvendelser, og ingen i bestyrelsen er bekendt med, at der skulle være 

yderligere problemer. Derfor lukker vi sagen med opfordring til, at man kontakter administrationen, 

hvis man konstaterer skimmelsvamp eller tilløb til det, så det kan afklares, om det er fejl på 

bygningen eller forkerte udluftningsvaner, der er problemet. 

 

3. Status på arbejdsgruppen 

Margrethe og Anne har haft et møde med Bente Kjær, hvor første skridt aftaltes til at være, at vi 

kontakter administrationen for at afklare, hvor meget vi umiddelbart kan bruge på udeaktivitets ting 

. 

Da sådanne ting skal op på beboermødet, så de ikke umiddelbart kan sættes i gang, starter vi med at 

kontakte Munkevænget og Bispeløkken/Priorvej for at høre, om vi skal lave noget sammen. Et 

opstartsarrangement kunne handle om affaldssortering/indsamling i samarbejde med Vand og 

Affald. Anne kontakter de andre.  

 

4. Evt.  

Her var der ønske om eftersyn af de pumper, der lukker vores døre, da der er flere, der i øjeblikket 

ikke lukker helt til. Der var forskellige ting, der kræver afklaring med administrationen, hvilket 

Anne bringer videre. 

 

Referent: Anne 
  


