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Indkomne forslag til afdelingsmøde i afdeling 604 den 24. april 2018.  

 

1. Pudsning af udestuevinduer i højhusene 
 

Det er meget svært at komme til at pudse disse vinduer udenpå – det er direkte livsfarligt. 

 

Forslagsstiller: Lone Simonsen 72, 5, 3 

 

Beregning af ca. pris: 

 

44.900 kr. uden moms for begge højhuse pr. gang. Glassene skal tages indefra, og det er en 
betingelse at der er ryddet i vindueskarmen og fremkommeligt således at vi ikke skal vente 
på det - ellers går vi videre til næste beboer, og kommer ikke tilbage før næste gang der 
skal pudses.  

 
Det er ligeledes en betingelse at der enten er nogen hjemme i hele det varslede tidsrum, 
eller at der er lagt en nøgle hos ejendomskontoret med tydelig mærkering hvortil nøglen 
passer.  
 

 

1b.  Pudsning af udestuevinder i lavhusene 

 

Hvis forslaget om pudsning af udestuevinder i højhusene vedtages, mener bestyrelsen 

også, der skal stemmes om et enslydende forslag for lavhusene, hvor de samme forhold 

gør sig gældende. 

 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 

Beregning af ca. pris: 

 

Det vil koste 95 kr. pr. udestue i lavhusene. Der er 441 boliger i lavhusene. Samlet pris pr. 

gang 41.895 kr. uden moms. 

 

I lavhusene skal man ikke ind i lejemålene for at pudse udestuevinduerne. 

 

2. Skinner til udestuevinduerne 
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I blæst står de og klaprer, og det regner og sner ind. Mener de er dårligt 

lavet, så det må være muligt at få sat skinner på. 

 

Forslagsstiller: Lone Simonsen 

 

Beregning af ca. pris: 

 

Priser 67,5+moms pr. meter. 
Der skal bruges 3 skinner på altan: pris 202,50  
Pris 801*202,50=162.202,50 
 

 

Indstilling fra bestyrelsen: 

 

Vi indstiller forslaget til forkastelse. Ønsker den enkelte beboer sådanne skinner, kan man 

købe dem hos den lokale glarmester. Vi vil dog gøre opmærksomme på, at man skal huske 

at gøre plads til, at der stadig kan komme lidt luft ind, så vi ikke risikerer fugt og 

skimmelproblemer. 

 

3. Forslag om at beboerne fremover selv køber brusehoveder m.m. 

 

Jeg foreslår at det ikke længere skal være muligt, at der udleveres diverse reservedele, 

såsom Perlatorer/luftblander, samt brusere. 

Ved ikke hvor stort beløbet er årligt, men mange bække små, - hvis samtlige lejemål får 

udleveret til alle vandhaner i lejemålet op til flere gange om året, må det alligevel udgøre 

en del. 

 

Forslagsstiller: Anni Jørgensen, 171, 1. th 

 

Indstilling fra bestyrelsen: Vi indstiller til at forslaget vedtages, således at det allerede  

Kommer til at gælde fra 1.7.18. 

 

 

 

3b.  Det vi sparer, kunne vi bruge til nye legepladser, sociale arrangementer 
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       eller andet. 

 

       Forslagsstiller: Anni Jørgensen, 171, 1. th 

   

       Indstilling fra bestyrelsen: Vi indstiller til at forslaget vedtages. 

 

4. Forslag om at oprette et antennelaug i organisationen 
 

Organisationsbestyrelsen foreslår, at vi opretter et fælles antennelaug i Brøndby 

Boligselskab. Som det er i dag, skal den enkelte afdeling sende en eller flere personer af 

sted til repræsentantskab med mere i antenneforeningen hvert år. Vi er flere afdelinger, 

som sjældent sender nogen. Dermed mister vi indflydelse i en antenneforening, som bliver 

større og større for hvert år. 

 

Ca. prisen vil være 5 kr. pr. md. for hver enkelt lejemål. 

 

Administrationen har lavet noget materiale til dette forslag til omdeling sammen med 

forslagene, så her kan man læse mere. 

 

 

 

Der er ikke indkommet flere forslag inden fristen for indsendelse udløb. 

 

Afdelingsbestyrelsen. 

 

 

 

 


