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Emne Beskrivelse Status 

Trapper tæt lav / Brædder 

Der er blevet skiftet brædder på 

nogle trapper, men ikke alle. Vi 

aftalte at fremover er det 

trykemprægneret. Der er stadig 

steder hvor man har blandet træ. 

1trappe ad gangen bør renoveres. 

Udsat til efter sommerferien. 

Trapper tæt lav / fundament 

Trapperne sidder en del steder 

løse i bunden, så det larmer 

ekstra når nogen går på trappen.  

Udsat til efter sommerferien. 

Gyvelhavens fælleshus.  

Rem lige under tag trænger til 

maling? 

Udsat til efter sommerferien. 

Snerlehavens fælleshus,  

Rem lige under tag trænger til 

maling? 

Udsat til efter sommerferien. 

Hække 

Flere steder er man blevet lovet 

udskiftning af hæk, men der er 

aldrig sket.  2 steder i 

Snerlehaven.  

Skiftes i efteråret 2019. 

Cykelskure døre, skal males,  

de er ikke for kønne og da det er 

ubehandlet træ vil det rådne. 

Henover sommeren. 

Repos uden overdækning 

Der hvor der ikke er overdækning, 

skal træet nok behandles oftere 

end hvor der er overdækning 

Afventer vurdering. 

Udbygninger på Tæt lav 

Der er stadig steder hvor 

sternbrædderne skal skiftes (råd) 

Projekt 2 år gammelt.  

Henover sommeren. 

Rørkasser med dårlig sokkel 

Vi har i de sidste 2-3 år haft dette 

med, men det ser stadig ud som 

om det skaller af mange steder.  

Det løse fjernes. 

Skure i Klintehaven 
Disse trænger til vedligeholdelse 

Skrevet ind i næste budget    

2019-2020 

Skure generelt,  

Hvor tit skal disse træbehandles, 

nogle steder er der grøn mos på 

dørerne.  

Ejendomskontoret afventer 

vurdering. 
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Postkasser.  

Det ligner jeg ved ikke hvad visse 

steder hvor postkasserne er 

placeret. Plan efterlyses. 

I eftersommeren i 

Akelejehaven, intakte gemmes 

som reservedele, øvrige 

afventer budget. 

   

Inddækningsplader under 

repos 

Der mangler flere steder 

inddækningsplader under repos.  

Opsættes løbende. 

Tagrender generelt 

Tagrender er utætte flere steder, 

skal dette ikke udbedres.  

Utætte, hvor der er påtalt: 

Snerlehaven 69, Kløverhaven 18 

over cykelstien, Nørreby Torv 4 

(Hul), Snerlehaven 63. 

Der skiftes hele tagrendemeter 

ift. budget. 

Tages med på budgetseminar. 

Flisebelægning.  

Der er farlige steder hvor fliserne 

skal rettes op og der er mange 

steder hvor de er knækkede.  

Henover sommeren ift. budget. 

Hele stykker tages. 

Fugereparation. 

Bygningerne har flere steder hvor 

fuger skal repareres.  

Ejendomskontoret er i gang 

med at indhente tilbud. 

Rep. Af Bænke 

Der resterer stadig bænke, som 

skal repareres, Træ skal 

hjemkøbes og gøres klar i 

træværkstedet, men indkøbt 

maskine.  

Træ er hjemkøbt, der forsættes 

med de resterende henover 

sommeren. 

Træudbygninger 

Bør disse efterses, nogle steder er 

disse sunket sammen.  

Ejendomskontoret foretager en 

vurdering. 

Blokke i Klintehaven 

Eternitplader er sorte og bør 

renses.  

Henover sommeren. 

Opslagstavlekasser Flere defekte Udskiftes snarest. 

 


