FÆLLESBw
Markvandring Kaj Munks Vænget 1-11
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 10
Herning den 10. marts 2020

Deltager fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Bach
Deltager fra FællesBo: Sonny Sørensen, Flemming Sund og Lene Winther
Postkasser
Postkasserne i opgangene er trætte og der er problemer med at få reservedele til dem, der
undersøges hvad det koster at udskifte postkasserne.
Udearealer
Hegn rundt om terrasserne skal males, de skulle være malet sidste år, men maleren
nåede det ikke pga. det våde vejr, så vi håber på en tør sommer.
Paradistræ ved Kaj Munks Vænget 1 skiftes er gået ud, der tages fat i gartneren.
Træer ved redskabsrum gennemgået, de ser sunde ud.
Der har været en henvendelse fra naboen vedrørende disse, der fortages ikke yderligere
pt.
Affaldssortering
Den 1. januar 2021 skal affaldet sorteres i 4 fraktioner: glas/metal, papir/pap, restaffald og
madaffald, det indkøbes ikke nyt materiel til dette, men der ommøbleres, så der bliver
plads til alle fraktioner.
Badeværelser
Der monteres glasvægge i badeværelser løbende, pga. af krav fra Sikkerhedsstyrelsen
vedrørende angående placering afvaskemaskine i vådrum.
Fliserne i badeværelser er ved at være meget trætte og der er mange sætningsrevner i
både gulv og vægge, der undersøges pris renovering af badeværelserne.
Entredøre
Flere entredøre er ridsede på grund af at der er hjælpemidler (rollatorer mv.) der køres
mod dørpladen, der monteres sparkeplade på disse døre løbende.
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Sålbænke og fuger
Sålbænke gennemgås og flere fuges om, Snejbjerg Mureforretning bestilt til dette arbejde.
Der vil blive udarbejdet en pris på renovering af badeværelser, herefter kan vi gennemgå
priser og omfang af arbejdet.
Gummifuger ved de gamle affalds overdækningerne udskiftes.
Budgetter
Langtidsbudgettet udleveres, samt mængdelister, budget tilrettes.
Køkkener
Kokkenerne i ungdomsboligerne er nedslidte, der overvejes om der skal laves
kollektivråderet, så inventaret kan skiftes.

