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    Albertslund d. 26. oktober 2022 

Til beboerne i afd. VA4syd 

 

Hermed lidt blandet fra Udeudvalget. Vi starter med at minde om, at udeudvalget består af 7 
medlemmer som der står i det kommissorium der blev valgt på beboermødet d. 15. marts 2022. 
Medlemmerne er beboere fra afdelingen som udfører dette frivillige stykke arbejde. 

Udeudvalget er godt klar over at vores afdeling ser skrækkelig ud. Vi ser det samme som jer, og vi 
deler samme frustration og savn til en pæn afdeling som jer.  

Hvorfor går i ture? 

På de forskellige ture i afdelingen bliver der hvert sted kigget på hvad der er nu, hvad kunne der 
være, hvad ville være godt at plante ift. til den tætte og lave bebyggelse, vedligeholdelsen af dette 
samt om der er nogle syge træer/buske. Vi skal have for øje hvilke områder der er kommunens og 
hvilke der er afdelingens. 

Der skal ligeledes tages højde for mosegrisene som vi har en del af i afdelingen. Der skal helst ikke 
indkøbes og plantes noget, som de så spiser det hele af, og pengene dermed er spildt. 

Hvad laver i så på møderne? 

Der arbejder vi med beboerhenvendelser, laver opsamling fra sidste møde, taler med driften om 
hvor langt de er ift. hvilket arbejde der kan udføres nu og hvad der skal vente, samt hvad der ellers 
kommer på som eventuelt og økonomi. Dette er blot en lille del af det. Vi arbejder også med 
fremtidens forskønnelse af vores afdeling. 

Hvem var ham der manden i gik rundt med den ene gang? 

Det var Landskabsarkitekten fra Albertslund Kommune. Han ved ustyrlig meget om alt vedr. natur, 
træer og planter. Han kom med gode råd, vejledte omkring beskæring, fældning og pleje samt 
plantning/såning. Han kunne også fortælle at de arbejder på og har en plan for Vridsløsevej og 
Sletbrovej – her var/er der mangler fra kommunens side som de vil rette op på. Der er en 
planteplan for bedre og pænere områder på skrænterne ved trappenedgangene til kanalen. (De 
smalle trapper ved broerne). Så selvom man måske ikke synes der sker så meget med det der 
udeudvalg, så foregår der en masse som i af gode grunde ikke ser.  
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Er det korrekt 

- At beboere kun får lov at lave noget hvis, udeudvalget synes det er pænt eller kan lide det? 
Nej det er ikke korrekt. Når udeudvalget siger ja eller nej til de projekter/ønsker som 
beboerne fremsender, er beslutningen taget i tæt dialog med driften. Udeudvalget 
beslutter ikke noget alene. 

 
- At udeudvalget har sået alt den ukrudt/biodiversitet i gårdene i svanen? 

Nej det er ikke korrekt. Når der ligger jord som ikke passes, vil der hurtigt vokse en 
masse frem. Det sker ved hjælp af frø der ligger i mulden, eller bliver bragt hertil af 
fugle. Udeudvalget har ikke sået noget i gårdene. Men som en del af byggesagen er 
fællesarealerne ved de opdelte boliger udført med kuperet terræn, plantning og 
såning af blomsterblandinger.  
 

Sker der egentlig noget snart? 

Ja det gør der. Der er gang i en masse fræsning de steder hvor der er fældet, i løbet af vinteren vil 
diverse træer og buske blive beskåret og de 3 indkørsler på Fuldbrovej bliver lavet som det første, 
da det er de kvarterer der var først færdige og har ventet længst. I disse indkørsler vil der på den 
ene side blive sat nogle af vores rododendrons ned og på den anden side sås der bl.a. vilde 
blomster.   

For at inddrage alle jer skønne beboere i forskønnelsen af vores afdeling, har Udeudvalget og 
driften indkøbt en masse blomsterløg som skal sættes ned mange steder i afdelingen. Vi har derfor 
besluttet at i beboere kan henvende jer, via en ansøgning, og få nogle løg udleveret til jeres 
projekter på fællesarealerne og til de små bede der er anlagt omkring jeres boliger. Der vil bl.a. 
være påskeliljer, pinseliljer, prydløg samt vibeæg.  

Vedlagt denne omdeling finder i også et standardskema til ansøgning om jeres projekter på 
fællesarealerne.  

 

Glade efterårshilsner fra Udeudvalget  
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Vedligehold/renovering af de grønne områder i afd. VA4syd 

Regler for beboerinddragelse og beslutningsgange 

 

Ansøgning afleveres på driftskontoret eller sendes til udeudvalget, med en skitse vedlagt forslaget. 
Af forslaget skal det fremgå om det er beboerne selv eller, driften der skal udføre arbejdet, samt 
om det er beboerne selv eller driften der har ansvaret for den efterfølgende vedligeholdelse.  

Der kan ansøges om økonomisk tilskud til fællesarealerne. 

Alle beboere der har bolig ud til det pågældende område, skal have forslaget forvist og 
tilkendegivet med underskrift at de slutter op om forslaget. Det udfyldte ansøgningsskema med 
underskrifter afleveres til driften eller udeudvalget, som i samarbejde behandler forslaget. 

Udeudvalget er ansvarlig for at melde godkendelse eller afslag til forslagsstilleren. 

Driften er ansvarlig for at alle beboere, der har bolig ud til det pågældende område, får forslaget 
forevist inden arbejdet påbegyndes.  

Således at beboerne har mulighed for at give sin mening til kende og evt. komme med 
supplerende ideer til forslaget. 

Ved væsentlige kommentarer eller ideer fra beboerne orienterer driften udeudvalget inden 
arbejdet påbegyndes. 

Et flertal af beboere skal underskrive en ansøgning.  

 

Besluttet på beboermødet d. 20. september 2022  
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Ansøgning vedr. fællesareal. Regler findes på bagsiden af denne ansøgning. 

Beboerunderskrifter & adresser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skitse over arealet og arbejdet 

 

Evt. beløb der søges og til hvilke ting: 

 

Hvem forventes at udføre arbejdet: 

 

Hvem forventes at vedligeholde ovenstående: 
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