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Referat 

Langebakke bestyrelsesmøde d. 25. marts kl. 15-17  

Mødet foregik i Sandalsparken 16, kld. 

Deltagere: Langebakke bestyrelse Karin, Røskva, Anders og Poul Erik. Samt Anne formand for 

organisationsbestyrelsen.  Referent: Anders. 

Til beboere i Langebakke. 

Grundet sygdom i bestyrelsen blev mødet den 11. marts. Rykket til den 25. marts.   

 

Opfølgning siden sidste møde: 

 

Skiltning i Langebakke.  

Den 19. marts havde Røskva fra bestyrelsen møde med Karsten fra SAB, og firmaet Modulex.  

Mødet blev afholdt for at se på mulige løsninger til skilte i Langebakke. Der afventes nu tilbud på 

følgende.  

● Oversigtskort ved indkørslen til Langebakken, et kort over området, som folk kan bruge til 

at finde de forskellige lejligheder i området.  

● En løsning med henvisning hen til de forskellige husnumre rundt imellem blokkene. 

● Nye mere synlige husnumre på hver lejlighed. Ændring på navneskilte så der kan stå mere 

end et navn, hvis man bor flere i lejligheden.  

● Informationsskabe udenfor på teknikskurene og indenfor i opbevaringsskurene. Hvor man 

vil kunne dele information mellem beboerne.  

Råderetskatalog - videre arbejde med udformning af forslag til den udendørs råderet. 

Anne medbragte ideer fra andre afdelinger til udendørs råderet. Vi har også modtaget nogle gode 

forslag fra beboer, så tak for det. Grundet tidspres på mødet blev punktet udskudt til et nyt møde.  

Evaluering af bestyrelsens arbejde det første halve år og ideer til det nye år. 

Udskudt til næste møde.  

Planlægning af beboermøde. (foreløbigt, brainstorm) 

Udskudt til senere møde. Corona gør at vi forsat ikke kan afholde fysiske beboermøde, hvor alle 

beboer vil have mulighed for at møde op.   
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Evaluering af lysundersøgelsen samt planlægning af det videre arbejde.  

Bestyrelsen har drøftet resultaterne fra lys undersøgelsen.  

Vi vil fokusere på de steder, hvor beboerne har givet udtryk for problemer med lyset.  

Dertil er/bliver teknisk afdeling i SAB involveret for mulige tekniske løsninger.  

Bestyrelsen arbejder med flere forslag og videre køreplan. Dette bliver et punkt på 

bestyrelsesmødet i april.  

Alt dette udmøntes i forslag til førstkommende beboermøde.  

Mere information om undersøgelsen kommer i et særskilt referat til alle beboer.  

Evt.    

Husorden.  

Bestyrelsen udkast til en tilpasset husorden er færdig, så nu mangler kun afstemning på et 

beboermøde.  

Affalds system. 

Som I jo ved er der kommet et nyt affaldssystem i Svendborg. Derfor får vi i Langebakken også 

snart ny affalds ordning. Da lejligheder lige nu ikke har et system til affaldssortering, mener vi i 

bestyrelsen det vil være smart. At vi i afdeling laver en fælles investering i affalds systemer til hver 

lejlighed.  

For at kunne lave dette kræver det ændringer til afdelings budget, derfor er SAB i gang med at 

undersøge mulighederne for at kunne lave en budgetafstemning via brev, da vi grundet Corona 

ikke kan afholde beboermøde. Således vi kan få lavet et nyt affaldssystem i lejlighederne i den 

nærmeste fremtid.   

 

Med venlig hilsen  

Beboerbestyrelsen i Langebakke.  


