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5.3.2017/RH 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 28.02. 2017 kl. 19:00 – 21.15 i mødelokalet 
 
Deltagere: 
Christian Yde Græns, He. 201 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Jeannette Pautsch He. 27 
Ryan Hansen, He. 103 
Driftschef Poul Erik Ottesen 
 

Afbud: 
Helen Andersen, Hø 66 
Jeannett J. Svensson He 101 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
 
 

1.  Valg af referent 
 

Ryan Hansen 

2.  Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

3.  Budget 2017 – drøftelse af indsatser: 
1. Indsatser på de budgetterede 

områder 
2. Daglig drift i Hedelyngen 

- Generelt 
- Bl.a. opfølgningsliste med 

”Mindre opgaver”.  
 
 

 
1) Køb af traktor blev fremrykket og er med i 
regnskab for 2016. 
Undersøge tilbud om tætning af de sorte 
hoveddøre hos tømrer  
Undersøge mulighed for LED lys i Albertslund 
lamperne. Konsulent. 
Reparation og modernisering af lyset i fælleshuset. 
Lyssensor i skraldehusene – test. 
Reparation af de værste huller i asfalten inden 
sommer, tilbud. 
2) Stort rotteproblem på Rødt torv nord. VIGTIGT: 
Undlad at fodre fugle og husk at opbevarer 
gnaverfoder forsvarligt. 
Opdages en rotte skal det straks meldes til 
ejendomskontoret og Herlev Kommune (pligt) 
 

4.  Opfølgning – diverse drift 
1. Bolignetværk i Hedelyngen 
2. Førstehjælp – hjertestarter mv. 

Afklaring 
3. Radon.  
4. Forberedelse af møde for alle 

interesserede beboere den 
29.03.17 om emner til budgettet 
for 2018 og f.eks. 
”Vedligeholdelsesregler” samt 
”Husorden”?  

 

1) Status for arbejdet blev gennemgået og aftalt 
indhold i informationsmøde den 13.03.17 i 
Fælleshuset. OBS: Vær hjemme eller lav aftale om 
adgang ved montering af stik i boligen! 
2) Såfremt der er tilslutning, vil der blive afholdt 
hjertestopskursus med en egenbetaling på 200 kr. 
(halvpris). Nærmere info herom ved 
informationsmødet om TV og brainstormingmødet 
for budget 2018. 
3) Hedelyngen ligger i mellemgruppen for 
bebyggelser mhp radon i beboelse. Læs evt. om 
radon hos Sundhedsstyrelsen Sst.dk eller se 
interaktivt kort hos Bolius.dk. Herlev Kommune er 
generelt i zone 2 af 4 (hvor 4 er værst) med et 

middelindhold af Radon på 48 Bq/m3 Max er i 

Herlev målt 100 i en landsdækkende 
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undersøgelse fra 2001. http://boligejer.dk/guide-
radon/0/26/0/163|uden|foer 
 
De 2 billigste interventioner er, at man undgår at 
ryge indendørs og lufter ud. Udluftning gavner 
også indeklimaet vedr. fugt. I forbindelse med 
helhedsplanen vil vi undersøge, om der er utætte 
rørgennemføringer, der kan og bør tætnes.  
4) Invitation til interesserede beboere og 
budgetønsker 2018 samt nedsættelse af 
arbejdsgrupper. 
Poul-Erik laver udkast til rundsendt skrivelse 
om, at det er forbudt at huse en hund eller en 
kat, jævnfør Husorden. Overtrædelse kan 
medføre opsigelse! 

5.  Helhedsplan 
 

Vi er ved at afslutte miljøscreening. Alle vil snarest 
få udbedret skader, hvor der er skrabet maling og 
boret huller. 
 

6.  Årskalender 2017 
 

Vedtaget 

7.  Gensidig information 
- 3B – ny organisation 
 

Hans Jørgen orienterede kort 
 

8.  Evt. 

 
Møder: 
13.03.2017, kl 18.30 Bolignetværk. informationsmøde 

27.03.2017, kl. 19.00 Afdl.bestyr.møde 
29.03.2017, kl. 19.00 Brainstorming budget 2018 

26.04.2017, kl. 19.00 Afdl.bestyr.møde 

16.05.2017, kl. 19.00 Afdl.bestyr.møde 
30.05.2017, kl. 19.00 Regnskabsbeboermøde 
07.06.2017, kl. 19.00 Afdl.bestyr.møde 
 
 

 
Husk: 

Se hjemmesiden!! I browseren skriver du bare:      hedelyngen.3b.dk 
Her finder du relevante officielle informationer til beboere i Hedelyngen, også sidste nye om TV projektet. 

http://boligejer.dk/guide-radon/0/26/0/163|uden|foer
http://boligejer.dk/guide-radon/0/26/0/163|uden|foer
http://hedelyngen.3b.dk/

