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o Projektor i beboerlokalet 

 
4. Eventuelt. 

 
Ingen træffetid 
 

Ad. 1 Opfølgning på byggeprojekter i lejligheder 

Bestyrelsen følger lige nu 3-4 projekter med ombygning i lejligheder, som kræver vores medvirken. Alle der har planer 
om ombygning kan med fordel læse vejledningen på vores hjemmeside: 
http://abskb.dk/vedligehold/ombygning/  
 
Denis er vores faste kontaktperson og han kunne fortælle, at ombygningerne går som de skal – og ikke indeholder 
principielle forhold. 
 
Undtaget herfra er nogle steder, hvor de nye skrå-vinduer har lysninger, som slipper i kanten. Disse forhold bliver 
taget op på næste byggemøde, torsdag. Vores ønske er, at disse mangler bliver udbedret nu og ikke afventer 1-års 
gennemgangen. 
 
Samtidig har vi modtaget ansøgning om at udvide op på loftet, henover en andens lejlighed. Dette kan ikke bevilges. 
 

Ad. 2 Vindues- og facade-projektet 

Projektet, som forløber stort set efter planen, nærmer sig sin afslutning. Selve arbejdet forventes færdigt 31/8 – dog 
ikke nedtagning af stillads, som vil blive gennemført hurtigst muligt derefter. 

Ad. 3 Nyt fra boligkontoret 

Der foregår diverse opfølgninger på ventilationsprojektet. 
 
Tidligere omtalte arbejder med reparation af puds efter fugtskader igangsættes, når det aktuelle projekt med facader 
er afsluttet. 

http://abskb.dk/vedligehold/ombygning/


 
Varmecentralen skal have et nyt sæt vekslerplader – pris ca. kr. 50.000. 
 
Det er besluttet at installere en projektor i beboerlokalet. Martin undersøger muligheder og pris. 
 

Ad. 4 Eventuelt 

Der har været problemer med 5-7 unge mennesker, der har slået sig ned i haven i vest, i børnehavens område og i 
gård 7, hvor de tilsyneladende ryger hash og kan virke truende. SSP er blevet kontaktet, så vi afventer situationen. 
 
Vi modtager nyheder fra YouSee med nye tilbud til gadens beboere. Vi vil dele nogle af disse nyheder via 
boligkontorets facebook side. 
 
”Golden Days” har en byvandring den 8. september, hvor temaet er 30 år efter murens fald – med temaet hvad mure 
gør. Byvandringen starter ved skydebanemuren. Prisen er 75 kr.  
 
Bestyrelsen afholder, i umiddelbar forlængelse af dette møde, et bestyrelsesseminar. Et nyt tiltag hvor der er bedre 
tid og rum til at drøfte forretningsorden, internt og eksternt samarbejde samt udviklingsideer. 
 
Næste møde er tirsdag den 10. september kl.19.00 – 21.30. 
 
 
 
Thorkild 
13. august 2019 
 


