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Idékatalog  
Bestyrelsen takker for alle indkomne forslag til idékataloget. Listen ser 
nu sådan ud i ikke-prioriteret rækkefølge: 

 

• Ordne legepladsen 

• Reparere/udskifte tagrender 

• Miljøtiltag (solceller, varmepumper) 

• Udskiftning af Danfoss termostater på 
samtlige radiatorer 

• Eftersyn af fjernvarmeinstallation 

• Ny beplantning på trekanten ved 
flagstang/kirsebærtræ 

• Tyverisikre terrassedøre 

• Sikringsbeslag på soveværelsesdøre 

• Isolering af vores boliger 

• Udskiftning af ikke-motoriseret 
græsslåmaskine 

• Rens af tagsten 
 

 
I første omgang har vi besluttet at: 
 
Indhente tilbud på rensning af vores tagrender. 
 
Indhente tilbud på beplantning af trekanten ved flagstangen udfor nr. 
33 og 35. 
 
Undersøge, hvad det vil koste at få sikringsbeslag på glasdøre til 
soveværelser i de små boliger og skrænthusene. 
 
Undersøge, om der i Hillerød kommune er en energikonsulent, der 
kan hjælpe os inden vi arbejder videre med miljøtiltag, evt. yderligere 
isolering af vores boliger, eftersyn af fjernvarmeanlæg og udskiftning 
af alle termostater.  
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Der vil i løbet af foråret blive indkøbt en ikke-motoriseret 
græsslåmaskine til mindre arealer og kanter. 
 
Legepladsen vil blive sat på som et punkt på næste bestyrelsesmøde.  
 
 
Fibernet 
Lige nu bliver der gravet omkring os og vi venter spændt på, hvornår 
der sker noget på vores område. 
Vi er opmærksomme på, at det måske ikke er en god idé at ordne 
hverken legeplads eller trekantbed, før kablerne er lagt ned. 
 
Fællesspisning 
Tak for den dejlige mad til Tina og Charlotte. Da der var en pæn 
tilslutning til fællesspisningen, er der allerede sat en dato for den 
næste. Det bliver onsdag d. 11. marts kl. 18, hvor der vil blive 
serveret stegt flæsk! 
Ligesom sidst er det Tina og Charlotte, der står for madlavningen, og 
de vil helt sikkert igen blive glade for en hjælpende hånd til både 
borddækning og efterfølgende oprydning. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
Bestyrelsen har deres næste møde mandag d. 9. marts.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


