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Beslutnings bilag fra Grønt udvalg.  

Ved gavl blok 6C 

Laurbærbeplantning forlænges med 14 m. eksisterende busk beskæres, 4 tynde hvidtjørn 
fjernes, liguster fjernes, jorden gennemgraves og 17 stk.  laurbærkirsebær st. 60 – 80 cm. 
leveres og plantes. 

Ved gavl blok 9 (7f) 

2 stk. hvidbroget kornel st. busk CO leveres og plantes 
    
Skraldø ved Kiselvej 23 

Eksisterende snebær opgraves og 14 m² græsplæne anlægges,  
2 stk. syren plantes ved gavl af skraldø   

Bed mod Hjortespringvej ved elskab i rundingen 

Jorden gennemgraves og 30 stk. myrtegedeblad i potter og 3 stk. sommerfuglebuske leveres og 
plantes    

Kobbervej 9 

Lindetræ fældes og rodfræses. 1 stk. søjlekirsebær st. 12 – 14 leveres og plantes 

Kiselvej 1 - 5 
  
Udskiftning af beplantning i plantekummer ca. 5 stk. kejserbuske st. 50 – 60 og  
10 stk. krybende benved leveres og plantes. 
Der leveres ny jord i plantekummer. 

Kiselvej 9b   

Lille ”skyggeplads” etableres i beplantning. gl. træstub + snebær opgraves, 
ca. 6 m² græsareal etableres. Boligselskabet indkøber bænk og vi monterer. 

Kobbervej 21 - 23 

2 plantearealer ved indgangspartier opgraves og 2 græsarealer anlægges. Muld tilkøres efter 
behov. 
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Kære beboere.

Ved vores nyligt afholdte afdelingsmøde opstod der desværre en masse uforudsete
hændelser.
Mødet gik stort set godt indtil vi kom tilforslagene.

Et par punkter som vi. som bestyrelse oq som beboer gerne vil have ier til at tænke over til
næste møde.

Alle har lov og ret til, at stille forslag og de skal behandles ordentligt.

Det er fuldstændigt uacceptabelt og mangel på respekt for sine medbeboer ikke at respektere
dette.

Spørgsmåltil forslag er selvfølgelig velkommen, men dette skal gøres i en ordentlig tone.

Særligt drejede det sig om de følgende opstillede forslag.

1. Forslag vedr. andelsbolig.

Allerede ved oplæsning af forslaget blev der buet og råbt nej.
Det er fuldstændig uacceptabelt al opføre sig sådan!

2. Forslag vedr. Hund

Allerede ved oplæsning af forslaget var der dårlig stemning.
Der kom nogle meget grimme kommentarer.
Det er fuldstændig uhørt, at en forslagsstiller bliver nedgjort på denne måde.
Forslagsstiller blev så ked af det, at hun forlod mødet!
Det er simpelthen utilgiveligt, at opføre sig på den måde.

Vi vil herved undskylde til forslagsstillerne der har vaeret udsat for dette.
Dette er helt utilgiveligt og vil ikke blive accepteret i fremtiden.

Det skal altid være sådan, at man kan komme til møderne uden at blive nedgjort eller
ydmyget.

Vi håber, at dette er medvirkende til, at beboerne gerne vil komme til møderne også i

fremtiden.

Med venlig hilsen
Afdel ingsbestyrelsen.

Mail: bestyrelsen@akbherlevl.dk
Web: wirrru.akbherlevl .dk
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