Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 127, Runddelen I & II

Opsummeringsreferat fra informationsmødet den 3. februar 2016
30. marts 2016
Informationsmødet behandlede emnerne:
-

Gennemgang af vand- og varmeregnskab v/direktør Keld Forchammer fra Brunata.
Gennemgang og drøftelse af affaldshåndtering i vores afdeling v/bestyrelsen.

Gennemgang af vand- og varmeregnskab
Keld Forchammer gennemgik hans præsentation med slides fra henholdsvis vores vand og
varmeregnskaber punkt for punkt. Gennemgangen gav rigtig god mening for de fleste. Der blev
spurgt ind til de forskellige punkter af de fremmødte beboere og det må konkluderes, at
beboerne fik en bedre forståelse for deres vand- og varmeforbrug og hvordan de skal læse den
årlige opgørelse. Keld gennemgik ligeledes forskellige forslag og ideer til hvordan beboerne kan
spare på varme og vandforbruget.
Keld’s slides kan ses og/eller downloades på forsiden af afdelings hjemmeside www.afd127.dk tryk på ”mødemateriale fra informationsmøde…….” eller på ”referater…….” ud i højre side.
Keld Forchammer tilbød endvidere, at beboerne kunne kontakte ham pr. e-mail eller telefon
såfremt de havde specifikke spørgsmål til deres konkrete vand- og varmeregnskab. Keld’s
kontakt oplysninger kan findes i hans slides.
Indsigelse/klage over vand- og varmeregnskaber skal altid sendes skriftligt til Vibo. Se nærmere
information vedr. dette i de førnævnte slides.
Gennemgang og drøftelse af affaldshåndtering i vores boligafdeling
Beklageligvis er vi ikke gode til at håndtere vores afdeling. Det være sig køkkenaffald, pap,
papir, plastik og storskrald. Det betyder, at afdelingen er begyndt at få strafafgifter på 1.500 kr.
for hver container, der er sorteret forkert. Vi har ca. 31 containere stående rundt på
fællesarealerne og de fleste af dem er som oftest sorteret forkert.
Det er ikke svært at regne ud hvor mange penge det kan løbe op til om året og det skal
understreges, at disse afgifter ikke er indregnet i budgettet (vores husleje). Dette medfører, at
såfremt vi ikke får ændret vores alles holdninger og/eller adfærd omkring håndteringen af al
vores affald – uanset type – vil det medføre huslejeforhøjelser.
Endvidere oplyste bestyrelsen, at Københavns kommune har varslet fremtidige ændringer i
vores sortering af skrald. I løbet af 2018/2019 vil der blive indført krav om sortering af vores
husholdningsskrald, ligesom storskrald vil blive begrænset.
Bestyrelsen gennemgik en række slides omkring håndtering af affald – hvad der skal i hvilke
containere og hvornår der er tale om storskrald. Alt materiale kan ses eller downloades på
forsiden af www.afd127.dk - tryk på ”mødemateriale fra informationsmøde…….” eller
”referater…….” ud i højre side.
Bestyrelsen oplyste yderligere om, at der vil blive iværksat et forsøg med en affaldsø ved den
store indgang til stor-gården. Dette betyder, at alle de enkelte containere der står rundt om i
stor-gården fjernes og i stedet placeres der. Forsøget skal bl.a. medvirke til at få en bedre
fornemmelse af omfanget af affald, samt afdækning af problemet med fejlsortering.
Der var en god dialog mellem de fremmødte beboere, der udviste forståelse for vores
udfordringer og foreslog, at der var nogle beboere der kunne agere som bebyggelsens miljø
ambassadører og hjælpe beboerne med korrekt affaldssortering. Følgende 3 beboere meldte sig
frivilligt. Levent Ökten (Thorsgade 46B), Evie Steffens (Jagtvej 103A) og Vibe Hellesen
(Thorsgade 40).
De 3 ambassadører har mødtes med bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvor miljø
ambassadørernes rolle og opgaver nærmere er blevet aftalt.
Beboerne gav endvidere udtryk for, at de gerne ville holdes orienteret om omkostningerne
(strafafgifter) ved fejlsorterede containere.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Mobil: 5250 3853
E-mail: ab@afd127.dk
Hjemmeside: www.adf127.dk
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