
Opgave 

nr.
Opgave Reference Ansvarlig Status Udføres senest 

(dato)
Færdig

1 Alger fjernes på sokler på 69-79 Bestyrelsesbeslutning Joy

Der bliver renset alger af nu. Vi ser hvordan det ser ud til 

april. Q2-2021 Nej

2 Dræn mellem 69 og 70 Drift Joy Teknologisk institut skal komme med et nyt forslag. Q1-2021 Nej

3 Græs langs stier og udgange (78) repareres Bestyrelsesbeslutning Jannick/Joy

Der er grus langs alle stier og intet græs. Der eftersåes med 

græs hvor der trænger til foråret Q2-2021 Nej

4

Der skal etableres 4-6 store løgbede med 

krokus, vintergækker, tulipaner og påskeliljer Bestyrelsesbeslutning Joy

Niels har ikke kunne nå at få løg. Og vi skal lige finde ud af 

hvad vi gør med hensyn til plæneklipper robotten Q3-2021 Nej

5 Få tilbud på at flytte overvågning af 103 til G4S Drift Stina vi har hentet tilbud og det ser fint ud. Q1-2021 Nej

6 Renovere kældertrapper Drift Carsten Få tilbud på rens og reparation, samt skridsikker tape Q2-2021 Nej

7 Isolering af gulve i stuelejligheder Drift Carsten

Der indsættes målere under gulvet for at måle 

temperaturer. De skal sidde vinteren over. Q2-2021 Nej

8 Fugning ved udhæng Drift Carsten Få tilbud på fugning og kontrol. Carsten indhenter 2 tilbud. Q2-2021 Nej

9 Maling af kældre Drift Carsten Atega vandt udbudet og de sætter i gang ASAP Q1-2021 Nej

10 Indhent tilbud på Nøglerør til hoveddørerne Drift Joy Afventer næste budgetår. Q2-2021 Nej

11 Udvidelse af baldakiner Drift Carsten

Afventer godkendelse fra kommunen. Kommunen melder 

at udvidelsen har indflydelse på vores bebygelses%. Vi 

undersøger konsekvensen. Q2-2021 Nej

12 Tilbud på betune på terrasser. Drift Carsten

Kan det kombineres med fugning af udhæng. Carsten 

henter 2 tilbud sammen med fugning. Q2-2021 Nej

Køleanlæg til Huset Drift Joy Tilbud er hentet. Gram energis tilbud godkendt. Q1-2021 Nej

Rullende aktiviteter afd 103-2021


