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Referat af møde mellem de kollektive beboerrepræsentanter og Eric Tingleff, den 

8.8.2016. 

Deltagere: Eric Tingleff, Kirsten Hansen-Nord, Torben Søbirk, Elisabet Sinding. 

1. Lukning af vand uden papir om det lagt i alle postkasser. Kun annonceret på 

hjemmesiden. 

Eric oplyste, at der var sket en fejl. Der skulle, som der plejer, være lagt sedler 

ud.  

 

2. Hvordan går det med ”fenderlisterne” ved trapperne?  

Eric oplyste, at Administrationen arbejder på sagen. Torben Søbirk fremkom 

med et konkret forslag til løsning på problemet: At den flisekant som flugter 

med trappen bliver løftet et par cm, således at den kan mærkes med en 

blindestok. Torben Søbirk tilbød i det hele taget sin ”blinde-ekspertice”.  

 

3. Hvorfor blev vagttelefonen ikke taget? 

Eric oplyste, at der var sket en fejl. Fejlen er påtalt overfor rette 

vedkommende. 

 

4. Affaldssortering – pap-problemet? Samler de blå mænd pappet op?  

Eric oplyste, at pap stadig indsamles af de blå mænd hver onsdag. Vi har nu 

fået Gentofte Kommunes GRATIS affaldssorteringssystem, hvor pap, 

haveaffald, elektronik skal sorteres hver for sig i beholdere på 

containerpladsen.  Vi afventer at affaldssystemet ”kører rigtigt”, og at alle 

beholderne bliver sat op.  

Når affaldssystemet ”kører rigtigt” SKAL pap afleveres på containerpladsen 

og må IKKE stilles ved siden af papirbeholderne. 

 

5. Nøgler på containerpladsen?  

Eric oplyste, at når alle ejerne har fået de nye nøgler bliver låsen skiftet. 

 

6. Mange kollektive beboere synes ikke de får svar på deres henvendelser til 

Administrationen 

Eric oplyste, at der I fremtiden bliver lavet en ”seddel” (senere arbejdsseddel) 

på ALLE henvendelser til Administrationen, således at man altid ved hvor 

langt sagen er i processen.  
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7. Efterårsplanen 2016 for svømning? 

Eric oplyste, at den er identisk med foråret 2016. 

 

8. Orientering af Eric 

Eric orienterede om at OTIS først udskifter elevatoren i fællescenteret til 

september 2016, da de mangler reservedele. 

 

Referent Elisabet  


