
Søsterhaven afd. 19 S.A.B. 

 
Søsterhaven –plads til forskelighed. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 1 - den 08.11.2020 

Fremmødt: Majbritt, Dorthe, Helle, Karina      - Afbud: Helene 

1. Siden sidst 
Affaldssorteringsbil besøgte Søsterhaven og vi har nu fået de nye spande. Kommunen håndtere affald i 
fremtiden og de kontakter hver beboer ved problemer.  De grønne poser er i restordre, vi afventer. Tømning 
af affald sker onsdag hver 14 dag med opstart den 18.11.2020 - affaldsportallen kan findes på App, play.  
Vi arbejder på en ekstra parkeringsplads ved komposten, hvor affaldsstativet er placeret. Det er vigtigt at der 
holdes godt tilbage i båsen ved nr. 20 så den nye affaldsbil kan komme ind uden og tage tagrender og bil 
ender med. Hvis der strigles hund skal hundehårene samles sammen og kommes i affald, da der er beboere 
der har allergi.    
 

2. Økonomi 
Velux vinduer skal udskiftes – dette har beløbet sig til mere end først antaget – vi afventer orientering af 
forløbet.   
 

3. Forslag fra beboere  
Ingen modtaget 
  

4. Vedligeholdelse af arealer. 
Der skal plantes 2 flotte japanske kirsebærtræer ved de 2 stier ind mod hækken i rundingen udfor nr. 9 samt 
nr. 1.  
 

5. Løbende sager 
Arbejdsliste til SAB: 

 Trappeskift - 1 hvert år – næste gang i 2020 – nr. 11 er næst i køen.  

 Fuger samt tegl overlægger over vinduer bør kontrolleres.  

 Algeproblemer på udestuer, hvordan får vi vasket det ned evt, lift?  

 Fjernelse af containerstativer. 

 Fjernelse af affaldsstativer på legeområdet.  

 Udvidelse af kompost arealet så affaldet kan komme ind på plads.  

 Parkeringsplads når containerstativerne er væk ved komposten.  

6. Evt.  

Næste møde er fælles afdelingsmøde den 28.02.2021 kl. 16.00. Forslag til behandling bedes være bestyrelsen i hænde 
i god tid. Hvis I ønsker at modtage det pr. mail i fremtiden kan i sende jeres mailadresse på soesterhaven@gmail.com 

mailto:soesterhaven@gmail.com

