
 

Referat af bestyrelsesmøde 010720 i Sanddalsparken 

 

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

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Afdelingsmøde 24. september på Hotel Svendborg 

3. Forskellige ønsker fra beboere om placering af borde/bænke, grill, bænk ved 

tørreplads, lydisolering, opdatering af husorden m.m. 

4. Evt 

 

1. Siden sidst 

Der har været markvandring med Varmemester Verner Hansen. 

Da mange bygningsmæssige skavanker forventes afhjulpet med den kommende 

hehedsplan, var fokus på udearealerne. Det blev aftalt at: 

Nogle af stenene i svinget ved nr. 5 rykkes lidt ind for at lette muligheden for at to 

biler kan passere hinanden. 

Hækken mod Munkevænget søges trimmet, så den ikke bugter så meget, når den 

klippes næste gang. 

En diskret form for markering af P-bredde udfor 11-13 og 14-17 søges prøvet. 

Langs Sanddalsvej bliver kanten trimmet og underskoven tyndet ud for at modvirke, 

at naboer fristes til at lægge deres haveaffald der. 

Verner følger op på lågerne til private haver ved nr 18-19, hvor der køres haveaffald 

og andet over til os. 

Grillene i marken skal ordnes. 

Huller i belægningen ved kælderhals i gavl ved nr 13 udbedres. 

 

Der har været formandsmøde, hvor Vand og affald vejledte om den nye 

affaldssorteringsordning. Anne aftaler med Poul Erik fra Bispeløkken og Anne 

Dorthe fra Munkevænget en dag efter sommerferien, hvor deres infobil kan komme i 

vores område med inspiration til indretning af køkkener og generel info om den nye 

ordning. 

Der vil blive tre affaldsstationer i Sanddalsparken med nedgravede molokker, der 

erstatter de nuværende containere og rummer væsentligt mere. 

 

2. Beboermøde d. 24 september. Børge og Ettie er på valg og genopstiller. 

 

3. Forskellige ønsker fra beboere: 

Husordenen opdateres inden beboermødet. Rita, Leif og Anne tager sig af det. 

Vaskeri under nr 3 - her er baljerne i uorden. Vaskeri under nr 9 - her er der problemer 

med, at døren undertiden er urimeligt længe om at åbne. Teknikerbesøg ønskes. 

Ønske om fast bænk ved tørreplads landes med en beslutning om at indkøbe en 

skammel til hvert vaskeri, som kan tages med op til tørrepladsen, så man ikke skal 

have vaskekurven stående på jorden til gene for folk med rygproblemer. 



En beboer foreslår mulighed for at lave lydisolering under lofterne i lejligheden på 

råderetten. Anne kontakter administrationen for at drøfte mulighederne for dette. 

Der ønskes borde/bænkesæt udfor nr 7, mellem 18 og 19 og i hjørnet ved nr 17 med 

mulighed for grill de to sidste steder. Anne undersøger reglerne for grill hos 

brandmyndighederne, men en løsning kunne være holdere/fliser til små grill på 

bordene, så der ikke kræves så store mængder kul og dermed ikke generer de 

nærmeste beboere så meget. Der var også forslag om, at man måske kunne sætte en 

lille husker på bænkesættene om at tage hensyn til naboer, der skal tidligt op, så der 

er ro efter kl. 22. Anne kontakter administrationen om dette. 

Forslag om at få nogle affaldskurve op igen ved nogle af dørene, men en model med 

lille hul, så fuglene ikke kan trække affaldet op igen. 

Målene i marken trænger til eftersyn, da nogle kroge er knækket og kan beskadige 

bolde. Måske skulle målene i en periode vendes, så de står på den anden led, så 

græsset får en chance på den nuværende placering. 

 

4. Evt 

Kalenderen i vaskekælderen skal vendes. 

Der mangler stadig at erstatte måtter med fliser i opgang 15 og 16. 

Der trænger til gennemgang af knallertgaragerne, hvor der nu står andet end 

knallerter samt tilbehør. 

Kunne vi få en "fritidsjobber" i området til at samle affald op, inden der slås græs, så 

der ikke risikerer at ryge plast i plæneklipperen, der efterfølgende ligger i små 

stykker og forurener, så vi ikke lever op til at være grønne på det område. Måske 

kunne vedkommende også hjælpe med at holde området ryddeligt mere generelt. Og 

et ungt menneske ville få prøvet at have arbejde. 

Vi vil gerne prøve at lave nogle tiltag, der henvender sig til børnene. 

Forslag: Basketnet i marken, 

Gynge i marken, 

Skulle klatrestativet evt flyttes i marken? 

Kunne der laves en "mini"skaterbane et sted i marken? 

Anne vender ovenstående forslag med administrationen og få afklaret, om noget skal 

op som forslag på beboermødet i september. 

 

Referent 

Anne 

 

 

 


