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Dagsorden
Dato og tidspunkt
Tirsdag d. 12. oktober 2021, kl. 19.00, indskrivning fra kl. 18.15
Sted
Teatersalen, Friheden Idrætscenter, Hvidovrevej 446

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Godkendelse af afdelingernes budgetter
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
9. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Friheden I, VI og Lille Friheden
10. Valg af suppleanter til repræsentantskabet for Friheden I, VI og Lille Friheden
11. Eventuelt
Korrektion af den oprindelige dagsorden
I den oprindelig omdelte dagsorden er punkt 3 benævnt som nyt fra formanden. Den korrekte beskrivelse af punktet er ”Bestyrelsens årsberetning”. Vi beklager fejlen.
Afstemninger
Forslag der ønskes behandlet, under punkt 5 skulle have været fremsendt senest d. 21. september
2021.
Alle medlemmer af husstanden over 18 år har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet og er
desuden valgbare ved afdelingsmødet. Det gælder dog, at hver husstand kun har to stemmer i alt.
Den enkelte husstand må aftale, hvem der deltager, og hvem der stemmer ved afdelingsmødet.
Beslutning træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Kvittering for sidst indbetalte husleje eller sundhedskort skal forevises ved indgangen, hvor der vil
blive uddelt stemmesedler. Huslejekvitteringen er gyldig med bolignummer eller navn og adresse.
Afdelingsmødet optages af lokal-tv og vises efterfølgende på intern tv-rulle.
Covid-19 restriktioner
I skrivende stund er der ingen kendte restriktioner i forhold til fremmøde eller krav om brug af
mundbind.
Afdelingsbestyrelsen anbefaler dog at du altid følger sundhedsstyrelsens vejledning om afstand og
hånd hygiejne.
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Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning
Som bekendt blev Danmark lukket ned d. 11. marts 2020. Dermed måtte afdelingsmødet d. 12.
marts udskydes. Samtidig måtte også afdelingsbestyrelsen springe april-mødet over. Da vi manglede
3 medlemmer i den periode, kunne vi genoptage møderne i maj da vi ikke overskred 10 personer.
Møderne holdt vi i Oasen hvor vi kunne holde den anbefalede afstand til hinanden og i Oasen fik vi
sat spritdispensere op, så vi hele tiden kunne spritte hænder.
KAB satte udover de restriktioner, som blev sat fra boligministeriet, ekstra restriktioner og lukkede
ejendomskontoret. Ikke kun hos os men også andre hos andre boligselskaber. Det var naturligvis en
frustration hos bestyrelsen da vi ikke kunne få udført de opgaver, som vi havde aftalt med driften.
Siden sidste afdelingsmøde d. 10. november 2020, nåede bestyrelsen kun at holde møde i december
og så blev der indført nye restriktioner pga. det stigende antal smittede med coronavirus. Vi måtte
helt frem til maj før vi igen kunne samles for at holde møde. Bestyrelsen besluttede derfor at afholde
ekstraordinære møder både i maj og juni for at prøve at komme den store arbejdespukkel til livs. På
alle 4 møder i maj og juni har heldigvis alle 9 medlemmer været fremmødt.
Afdelingsbestyrelsen har fået sat gang i tv-inspektion af vores kloaker for at undgå ubehagelige overraskelser efter helhedsplanen og før vejene kan blive asfalteret. Det viste sig at være en rigtig god
ide. Der blev fundet 22 steder hvor der skulle udføres arbejde i kloakkerne. Tv-inspektionen og eventuelle reparationer var budgetteret med 1,5 million kr. Vores nye driftschef Jens Løth kontaktede
boligselskabets forsikringsselskab og forsikringen dækkede størstedelen af udgiften til reparationerne. Dermed blev udgiften kun ca. 400.000 kr. og budgettet havde dermed et ”overskud” på 1,1
mio.
Selvom Corona har lagt en skygge over os alle samt boligselskabet, har vi dog alligevel i frirummene
haft nogle få arrangementer. I August 2020 blev der afholdt Loppemarkedet i Friheden I med initiativ
fra nogle beboere, beboerrådgiveren og Jacob Wahlstrøm fra Hvidovre Kommune, der blev taget de
nødvendige forholdsregler i form af restriktioner, så båse blev optegnet, der blev skiltet og holdt
afstand. Dette var en stor succes. Og dette arrangement blev afholdt igen i september 2021. Der var
også Loppemarked i Lille Friheden i August 2021, hvor der blev solgt loppefund fra svalegangene,
haver og boder. Alle afdelinger var selvfølgelig inviteret.
Byhaverne afholdt snobrødhygge, hvor alle var velkommen.
Beboerrådgiveren indstillede Byhaverne til KAB fællesprisen og i oktober 2020 vandt de en flot
3.plads på 2000kr. Præmien skal bruges til børnearrangementer i Byhaverne
Vi er rigtig kede af at vi ikke har kunnet afholde noget.
Nu er alle restriktioner hævet og mon ikke at der snart dukker noget op til sociale sammenkomster.

Festplads
Vores festplads blev i maj 2020 færdiggjort med fine bænke og belysning og skraldespande.

Jellingestenen
Ovre ved vores ejendomskontoret stod en meget stor sten med udvisket maling, nærmere betegnet vores dejlig Jellingesten(kopi). Der blev i sommeren 2020 opstartet et renoveringsprojekt
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omkring den, den blev renset af en konservator og blev genoptegnet i mere tro farver til originalen
der blev rejst i omkring år 965.
Og står i dag så flot og pryder indgangen til ejendomskontoret i stærke farver. Under hele forløbet
fulgte beboerrådgiveren projektet på nært hold, og opdaterede os beboere med billeder på hjemmesiden. Samt lavede beboerrådgiveren en artiklen omkring stenen til Hvidovre Avis.
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Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Bettina Lind
Formand

Lis Wexøe
Næstformand

Bjørn S. Rasmussen
Kasserer

Nanna Brit Karlsen
Medlem

Karen Løvendahl Jensen Rikke Støckel
Medlem
Medlem

Gitte Fammé
Sekretær

Rikke Dall Nielsen
Medlem

Heidi H. Hansen
Medlem
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Afdelingsbestyrelsens sammensætning
På sidste afdelingsmøde vedtog forsamlingen at afdelingsbestyrelsen reducerede antallet af medlemmer fra 11 til 9 personer. Augmentet var at vi, siden bestyrelsesmødet i januar 2020 kun havde
været 10 medlemmer da et medlem af bestyrelsen desværre måtte trække sig.
Ingen vidste at Corona ville skubbe et nyt afdelingsmøde så langt hen på året og vi havde på det
tidspunkt ingen suppleanter, som kunne tiltræde den tomme plads i bestyrelsen.
Efter bestyrelsesmødet i januar bad et medlem om barselsorlov og et andet medlem havde private
udfordringer, så faktisk var afdelingsbestyrelsen kun 8 medlemmer fra 1. februar 2020 og til afdelingsmødet kunne vælge nye medlemmer. Det er derfor en tryghed at vide at bestyrelsen har 2
suppleanter, hvis vi igen skulle være uheldige at have for lidt medlemmer.
Ikke alle i bestyrelsen har været så heldige at undgå Corona i 2020 og 2021. Også her ville det have
været en fordel at have en haft en suppleant, som kunne træde til. Det bør nævnes at trods sydom,
fødsel af et lille nyt menneske o.a., har bestyrelsen hele tiden været beslutningsdygtig – vi har på
hvert møde været et flertal af bestyrelsen og dermed ikke måtte nedlægge mødet. Det har dog
været tæt på enkelte gange.
Efter afdelingsmødet d. 10. november 2020 konstituerede bestyrelsen sig på førstkommende bestyrelsesmøde d. 3. december 2020.
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Lis Wexøe Rasmussen
Bjørn Schrøder Rasmussen
Gitte Fammé

Ejendomskontor
Der er siden afdelingsbestyrelsens sidste beretning sket flere ændringer i personalet på ejendomskontoret. Nogle af servicemedarbejderne havde nået en alder hvor de kan nyde deres otium og
andre har søgt nye udfordringer andre steder i KAB-fællesskabet og andre er kommet til.
På kontoret bag skranken, er tidligere kontorassistent Mette vendt tilbage. Derfor er det som for et
par år siden igen Connie og Mette, som modtager beboerne ved personlige henvendelser.
D. 1. juni 2020 tiltrådte Jens Løth stillingen som driftschef efter Steven Budden.
Afdelingsbestyrelsen hilser alle nye medarbejdere velkommen til boligselskabet Friheden.
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Beboerrådgiveren
Desværre er vores kære beboerrådgiver John Rasmussen blevet langtidssyg, vi ønsker al bedring til
ham.

Julen
Den årlige Juletræsfest måtte aflyses pga. Corona. Men vores beboerrådgiver John Rasmussen og
flere frivillige fra bestyrelsen havde valgt at dette ikke skulle gå ud over børnene.
Julemanden og 2 nissepiger valgte at gå vejen forbi de børn som havde meldt sig til. Dette var nøje
planlagt med tidspunkt, hvor de kom foran børnenes opgang og afleveret slikposer og gaver til børnene. Og der var ikke et øje tørt, både for børn og julemand med følgere.

Sommerfest
Sommerfesten måtte aflyses for andet år i træk grundet Corona. Sommerfesten vil i stedet blive
erstattet af en stor 60 års jubilæumsfest, da afdeling I fylder rundt. Festen vil naturligvis blive for
alle beboere. Festen forventes at kunne afholdes i år 2022.

Fælles for afdelingerne
Beboernes fælleslokale - Oasen
Imens Oasen har været lukket ned, har den ene af de 2 nedsatte grupper –
Inventargruppen. Været på møbel shopping, hvor det tog en tur til Slagelse, for at se og afprøve de nye møbler.
Valget faldt på nogle flotte lysegrå borde med koksgrå farvet stole. Der
er også blevet udskiftet persienner, som også er lysegrå. Det hele passer nu sammen, så når man holder fest, ses den flotte bordpynt
meget bedre.
Udlejningen overgår forhåbentligt snart til digital udlejning. Det vil
sige at du som beboer selv kan gå ind og booke lokalerne via internettet og betale elektronisk. Du kan dog stadigvæk komme op den
1. torsdag i måneden og se lokalet og eller efter aftale.
Den anden gruppe som også var nedsat, har afholdt møde om hvordan oasen kunne gøres bedre. Der er her lavet tre forslag som alle
indeholder flytning af vægge og istandsættelse. Alle tre forslag kræver at
der indhentes økonomi til projektet. Da der i øjeblikket er et stort pres på
ejendomskontoret, er dette sat på pause indtil der igen er mere luft.
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Bobleberg
Bobleberg er en digital fællesskabsplatform som er udviklet i samarbejde med 3 kommuner og i dag
samarbejder med flere end 50 kommuner. Det er udviklet for at hjælpe borgerne med at skabe
sociale relationer og fællesskaber. Bobleberg handler om, at man aktivt og meningsfuldt i fællesskab
med andre, arbejder med mentalt og fysisk sundhedsfremmende, hvor ensomhed kan bekæmpes.
Det er borgerne selv, der opretter opslag i form af bobler, hvor de kan skrive om interesser og oplevelser. Det er vigtigt at pointere at Bobleberg ikke er en datingside og der sidder administrerende
medarbejdere bag hjemmesiden og administrere boblerne således at det fungerer korrekt. Afdelingsbestyrelsen har allerede oprettet en boble, hvor der kan gives få informationer til de registrede
medlemmer. Det er gratis at være medlem

Velkommen til Copark
I november 2020 besluttede afdelingsmødet at overdrage kontrollen af parkerede køretøjer til virksomheden Copark. Umiddelbart efter mødet gik det forberedende arbejde i gang men desværre
blev overdragelsen væsentligt forsinket af Corona nedlukningen.
Den 1. august kunne afdelingsbestyrelsen informere ud omkring den nye ordning og allerede inden
da havde Copark været rundt i området og opsætte ny skiltning.
Kontrollen af de parkerede køretøjer vil starte fra d. 14. september og som en del af aftalen vil
Boligselskabet modtaget 50% af evt. parkeringsafgifter.
I afdelingsbestyrelsen håber vi naturligvis at beløbet bliver så lavt som muligt ved at alle overholder
de gængse parkeringsregler.
Afdelingsbestyrelsen er glade for valget af Copark og har allerede nu haft mange konstruktive møder
med Coparks ledelse. Vi har derfor en meget høj forventning til det fremadrettet samarbejde.

Vild med vilje
Der er i samarbejde med formandskabet i Organisations Bestyrelsen, er der blevet nedsat en gruppe
af beboere, medarbejdere i friheden og et par stykker fra Afdelings Bestyrelsen.
Denne gruppe fik til formål at sørge for at vi fik vild med vilje i Friheden. Det har været en dejlig
opgave at kaste sig ud i, gå på mod har ikke manglet. Ud fra de rammer vi har haft er det blevet en
succes og vilde blomster står flot flere steder i Friheden.
Det hele blev sat i gang med et møde, mellem et eksternt firma Habitats og gruppen som inspicerede
hele vores store område.
Der blev på dette møde aftalt, at der skulle forsøgsvis prøve, at lade græsplænen gro visse steder
for at se om der var nogle af de blomster, der var i plænerne tidligere kunne komme tilbage.
Derudover blev det aftalt at man ville prøve at smide nogle frø i skoven, så det blev til en blomstermark med tiden. Det er afprøvet i sommeren 2021, med meget lidt held. I skoven er det Tidsler og
brændenælder, som har overtaget meget af de stykker jord, der var afsat til at det skulle være blomsterflor. Vi vil gerne forsøge igen til næste år, men det vil kræve en del arbejde med at gøre jorden
klar, og for at vi kan reducere og holde andelen af de høje brændenælder og tidsler nede, så vil det
være muligt at få flere vilde blomster i skoven.
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Det var heller ikke helt lykkeligt med at lade græsplænerne gro, det må vi kunne gøre bedre til næste
år. Måske lave områder i plænerne, med forskellige græsarter og vilde blomster. Græsset er blevet
slået for i år. Vild med viljegruppen takker for at vi kan få hjælp fra en Landskabsarkitekt, til at hjælpe
os igennem til et bedre resultat til næste år.
Vi har også de plæner, vi kalder de døde plæner det er der hvor vi har en lille firkant, som vi ønsker
at plante til med græs arter og blomster, så de bliver mere eller mindre vedligeholdelses frie og så
vi får en køn (tidligere plæne) at kikke på.
Vores LAR (Lokal Afledning af Regnvand) projekt står i nogle af renderne med et flot blomsterflor
men i andre har ukrudt overtaget renderne, dette vil blive rette op på næste år. I år bliver det ryddet
og der vil blive sået nye blomster i renderne til foråret.
Sidst men ikke mindst er det en fornøjelse at se de måtter med planter der er sat ud ved søen. Det
giver os alle en dejlig oplevelse. I skulle prøve at gå der ned og se søen har også fået et andehus i
den forbindelse. Når solen skinner og springvandet kører ænderne snadrer. Så kan livet da ikke blive
bedre, derfor opfordre jeg dig til at melde dig til gruppen, som beboer kom og vær med til at forbedre udendørslivskvaliteten i Friheden.
Gruppen vil gerne takke afdelingsbestyrelsen for at de har vedtaget, at vi skal have en landskabsarkitekt der kan hjælpe til med ovennævnte opgaver. EK er ved at undersøge, hvornår og hvordan vi
kan få hjælp til dette.
Gruppen kunne godt bruge nogle flere beboere, der gerne ville deltage i dette projekt.
Du kan tilmelde dig afdb@bs-friheden.dk

Lokalt i afdelingerne
Friheden I
Asfaltering
Asfaltering i Friheden I, er blevet sat i gang af Afdelings Bestyrelsen i samarbejde med Organisations
Bestyrelsen, som har nedsat en følgegruppe, som består af et medlem fra Organisations Bestyrelsen
og 4 fra afdelingsbestyrelsen.
Asfalt gennemgang med rådgivningsfirmaet Kim Olsen foregik i september måned med følgegruppen rundt i hele boligselskabets område, hvorpå alt blev gennemgået.
Firmaet vil efterfølgende komme med en pris på arbejdet.
Det blev tydeligt, at der er mange steder hvor der skal udskiftes kantsten og udbedres i forhold til
nuværende hældninger på vejene.
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Der ses rødder fra træerne flere steder som direkte påvirker den nuværende asfalt og der vil træerne blive fjernet, ud fra at hvis man beskærer rødderne i disse områder vil der efter en tid opstå
samme problem da træerne vil sætte nye rødder. Der skal findes en fornuftig løsning på genplantning af træer i området.
Derudover skal der indenfor asfalteringen tages højde for evt. lade standere, vejbump, op og nedkørsler og asfalteringen omkring legepladserne. Legepladserne vil ikke blive asfalteret, da der
forventes en renovering af legepladserne inden for de næste år, til legeasfalt, eller fald underlag.
Lige nu afventer følgegruppen en tilbagemelding fra konsulenten. Følgegruppen vil gennemgå de
forslag konsulenten kommer tilbage med.
Når forslaget er godkendt, vil det gå i EU udbud, der arbejdes flittigt på at det forhåbentligt kan
påbegyndes til foråret 2022.

Udskiftning af dørtelefoner
Projektet med udskiftning af dørtelefoner har nu stået på over flere år. Det kan virke som meget
længe når man sidder som beboer på et afdelingsmøde og beslutter det.
Før et sådanne projekt kan effektueres er der dog meget forarbejde der skal laves. Det viste sig ret
hurtigt i processen at den beløbsramme som beboerne oprindeligt havde godkendt, var for lille. Før
beløbsrammen kunne udvides måtte projektet igen forbi et afdelingsmøde og have tilført et større
beløb.
Herefter gik selve rådgivningsarbejdet i gang og projektet kom i EU udbud.
Da udbuddet var overstået og leverandør samt installatør var udvalgt gik detail planlægningen i
gang.
I efteråret 2020 var ejendomskontoret klar til at omdele 6 ugers varslinger til de første beboere i
blok 6. Desværre måtte projektet igen sættes på pause da vi igen så et meget højt antal smittede
med Covid-19.
Det var derfor med stor glæde at vi endelig kunne opstarte selve udskiftningen kort efter sommerferien i 2021. Selve udskiftningen af dørtelefonerne forventes afsluttet i efteråret 2021.

Sociale arrangementer
I Friheden I blev der i september 2021 afholdt loppemarked ved søen, hvor der var tilmeldt 29 loppeboder. Dette blev arrangeret af beboer interesse.
Afdelingsbestyrelsen støttede arrangementet med 500 kroner til noget spiseligt for alle deltagende.
Bobleberg leverede hoppepude og popcorn til de fremmødte børn. Der blevet taget godt imod arrangementet og det var en rigtig hyggelig dag. Dette kunne måske blive en tradition fremover, hvis
interessen er tilstede.
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Friheden VI – Højhuset
Renovering af højhuset
Det har i flere år været kendt at Friheden VI – eller højhuset som det kaldes i folkemunde, stod
overfor en større renovering i form af nye vinduer og brystninger.
Som med helhedsplanen i Friheden I er der blevet nedsat en følgegruppe bestående af beboere fra
højhuset samt medlemmer af hhv. afdelings- og organisationsbestyrelsen.
De første interne introduktionsmøder i følgegruppen er blevet afholdt. Afdelingsbestyrelsen vil naturligvis fremover komme til at holde ekstra fokus på netop dette projekt da det vil påvirke alle
beboere og erhvervsdrivende i højhuset.

Nye havemøbler
På den mere bløde side er vi glade for at kunne berette at familien Thode har valgt at skænke nogen
havemøbler til fællesterrassen på 11 etage. Afdelingsbestyrelsen håber at beboerne i højhuset vil
sætte pris på denne gestus og vi sender en stor tak til Familien Thode.

Lille Friheden
Elevatorer
Vedligeholdelse af elevatorerne er overgået til firmaet Schindler i stedet for Elecom.
Beboere stillede ved sidste afdelingsmøde ønske om udendørs elevatorer kunne optimeres for at
undgå de mange driftsstop som der har været. Det ønske lå fuldt i tråd med den anbefaling som vi
tidligere havde modtaget fra Schindler om at lave en renovering af de tre elevatorer.
Et sådanne arbejde giver naturligvis en del gener da det betyder at beboerne i området ikke har
mulighed for at komme op og ned i en længere periode, men forhåbentlig vil det afhjælpe de mange
driftsstop som beboerne tidligere har oplevet.

Parkering
Enkelte beboere i Lille friheden har fået deres egen handicap parkeringsplads og ligesom i resten af
Friheden er kontrollen med parkeringen overgået til Copark. P-kontrollen gælder naturligvis ikke for
de pladser som Hvidovre kommune har råderet over.

Vaskeri
Der er efter beboerbeslutning indkøbt en ny større vaskemaskine. Beslutningen handlede også om
en ny og større tørretumbler.
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Ejendomskontoret vurderede, at de to gamle tørretumblere var nedslidte, så der blev købt 2 nye
tørretumblere med varmegenvinding.
Der var en del indkøringsproblemer med de nye tørretumblere da de ikke tørre på samme måde
som en traditionel tørretumbler men afdelingsbestyrelsen er orienteret om at disse problemer er
afhjulpet.

Affald
Efter ønske og ihærdig indsats fra beboere i Lille Friheden er det nu lykkedes at få etableres separate
metal containere så beboerne kan være med til at sortere mere miljøbevidst.

Social aktivitet
I august 2021 afholdt Lille Friheden med støtte fra afdelingsbestyrelsen loppemarked hvor alle Frihedens beboere var inviteret.

Ungdomsboliger
Ofte forbindes Lille Friheden primært med ældreboliger men i afdelingsbestyrelsen mener vi at det
er vigtigt også at nævne ungdomsboligerne som er en lige så vigtig del af Lille friheden.
I det daglige har afdelingsbestyrelsen ikke meget kontakt med beboerne fra ungdomsboligerne men
vi håber at vi i årene frem oftere vil se dem deltage i det boligsociale fællesskab som vi har i Boligselskabet Friheden.
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Indkomne forslag
Forslag 1A, 1B, 1C – Husorden
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Afdelingsbestyrelsen
Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden

Forslag
Afdelingsbestyrelsen forslår at vedlagte nye husorden gøres gældende fra næste afdelingsmøde.
For klarhedens skyld skal det oplyses at der udelukkende er omdelt en husorden svarende til den
afdelings som man bor. Forslaget deles derfor op i tre afstemninger.
Forslag 1A:
Godkendelse af ny husorden for afdeling I med gyldighed fra næste afdelingsmøde.
Forslag 1B:
Godkendelse af ny husorden for afdeling VI med gyldighed fra næste afdelingsmøde.
Forslag 1C:
Godkendelse af ny husorden for afdeling Lille Friheden med gyldighed fra næste afdelingsmøde.

Motivering
Da afdeling I, VI og Lille Friheden ikke er identiske er det ikke hensigtsmæssigt at have én samlet
husorden for tre forskellige afdelinger.
Afdelingsbestyrelsen foreslår derfor at husordenen splittes op i tre separate husordner.
Afdelingsbestyrelsen foreslår at de nye husordner vedtages med den pågældende ordlyd, men at
de først vil træde i kraft fra næste afdelingsmøde (forventeligt i marts 2022). Ved at gøre det på
denne måde vil alle dermed have mulighed for at stille ændringsforslag til det næste møde*.
* Evt. ændringsforslag stilles som normale forslag til et afdelingsmøde, dvs. skriftligt og senest 14
dage efter omdelt dagsorden.
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Forslag 2 – Brunata app
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Alice Kristjansson
Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden

Er det muligt at vi kan indgå aftale med Brunata, således at man som beboer kan følge med i eget
forbrug?
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Forslag 3 – El-ladestandere
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Umair Zafar, Friheden I
Friheden I, Friheden Vi og Lille Friheden

I takt med den generelle udvikling mod grønnere transportformer, samt udfasningen af biler der
drives af fossile brændstoffer, vil mængden af el-biler stige på de danske veje.
Vores hushold har allerede en, og desværre er der ikke mulighed for at oplade den herhjemme pga.
mangel på ladestandere.
Mit forslag er at etablere El Ladestandere, da man i den nærmeste fremtid skal være forberedt på
at beboerne i Boligselskabet Friheden vil eje mindst en elbil pr. husholdning.
Af forskellige udbydere har jeg været i kontakt med HomeCharge (kontakt nr: 43 32 47 48), som har
givet to evt. løsninger man kan vælge imellem.
1. Boligforeningen indgår en aftale med HomeCharge, og de udarbejder en fælles opladeløsning til
beboerne.
2. Hvis man besidder en privat parkeringsplads, kan man få opsat en ladestander, dog kræver det
selvfølgelig tilladelse fra boligselskabet først, derudover skal HomeCharge have et sted de kan
trække strøm fra.
Da den første løsning minder om varebilsparkeringen, kan jeg forestille mig at den ville være mest
gavnlig for boligforeningen.
Jeg håber at i vil tage dette forslag i betragtning, og at der kan udarbejdes en fornuftig løsning, der
kan forberede os på en grønnere og bedre fremtid.
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Forslag 4 – Urafstemning om parkeringsordning
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Susan Hemmje
Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden

Jeg har dette forslag få fjernet disse p-vagter igen synes det skal til urafstemning hvis det kun er blev
besluttet af 10 % af beboerne
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Forslag 5A og 5B – Ændring af parkeringsordning
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Bettina Lind og Gitte Fammé, Friheden I
Friheden I, Friheden Vi og Lille Friheden

Forslag om ændring af parkeringsordning vedr. indregistreret køretøjer pr. lejemål samt udlevering/registrering af gæstekort til parkering
Forslag 5A:

Forslag 5B:

Maksimalt indregistreret antal køretøjer pr.
lejemål:

Udlevering/registrering af Parkeringskort til
lejemålets gæster pr. måned:

1) 3 stk. pr. lejemål

1) Maks. 10 stk. pr. måned

2) 5 stk. pr. Lejemål

2) Maks. 20 stk. pr. måned

3) 6 stk. pr. lejemål

3) Maks. 30 stk. pr. måned

4) Ubegrænset

4) Ubegrænset.

Motivation:
Vi er bekendt med problematikken omkring ofte manglende parkeringspladser.
Dette både i forhold til udefrakommende der benytter parkeringspladserne, men også hvor mange
køretøjer pr. lejemål der optager parkeringspladserne.
Som det ser ud nu er Copark opstartet, således at der forhåbentlig vil frigives flere parkeringspladser
til beboerne og deres gæster.
Ligeledes er der frit mulighed for, at et lejemål kan have uanede af indregistreret køretøjer på parkeringspladserne, således at parkeringspladserne hurtigt kan blive fyldt op.
Forslaget stilles derfor i forhold til at forebygge pladsmangel på parkeringspladser og at kunne give
mulighed for at der er plads til beboernes indregistreret køretøjer der hvor de bor.
Indregistreret køretøjer indebærer, biler, firmabiler, trailere og motorcykler
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Forslag 6 – Udvidelse af varevognsparkering
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Peter Olsen, Friheden I
Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden

Jeg vil gerne stille forslag om at varevognsparkeringspladsen bliver udvidet.
Samtidigt ville det være en god ide hvis de 2 permanent parkerede, lukkede firmatrailere, bliver
henvist til campingvognsp-pladsen.
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Forslag 7A, 7B, 7C og 7D – Udendørsarealer
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Pernille Truelsen, Friheden I
Friheden I

Forslag 7A
Forslag til at få pergola flere steder i friheden.
Forslag 7B
Flere nye bænke og stole.
Forslag 7C
Flytning af forhindringsbanen langs Engstrand stien til græsset foran blok 9.
Forslag 7D
Få en Rutchebane på legepladsen ved altan siden i blok 9.
Jeg er desværre selv forhindret i at deltage i mødet, men håber at forslagene kan komme i betragtning alligevel.
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Forslag 8 – Opsætning af aflåst låger i Lille Friheden
Forslagsstiller:

Anni Knøsgaard, Lille Friheden
Winnie Hansen, Lille Friheden
Mette Matzen, Lille Friheden
Pia Kylmann, Lille Friheden
Tonni Rasmussen, Lille Friheden

Forslag gældende for:

Lille Friheden

Forslag
Opsætning af metallåge med lås ud mod kommunestien. En låge ved blok 3 og en låge ved blok 5.
Samme type låge som ved indgangen til blok 2 ved Q8 tanken.
Nøglen skal være af samme system, dvs. alle afdelings beboeres hoveddørsnøgle skal kunne anvendes.
Motivation
Blok 3 og 5 vil gerne være prøvegård med gitterlåger for enderne ud mod den kommunale cykel/gangsti, da stuelejlighederne ved 3 C og 5 C ofte er udsat for chikane. Der bankes på
køkkenvinduerne og der ringes på døren. Hvis gardinerne ikke er trukket for, ser man øjne, der kikker ind. Vi andre føler os også meget utrygge. Om aftenen står der tit og ofte en tre – fire unge
drenge under halvtaget ved nr C med deres hash og sprøjter. Vi håber, det vil skabe tryghed med en
låge, der afskærer adgang for uvedkommende.
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Forslag 9 – Kollektiv pris på vinduespudsning
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Vibeke Koch
Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden

Hej her er et forslag: kunne være godt at bestyrelsen indhentede tilbud om vinduespudsning til dem
der vil være med i Friheden, måske pudsning hver 4 md? Synes det er svært på altanen.
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Forslag 10 – Måling af partikelforurening fra ventilation
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Michael Rosager, Friheden I
Friheden I

Forslag:
Jeg foreslår, at afdelingsbestyrelsen og vores drift- og kundechef (med flere, hvis det er relevant)
sikrer, at der foretages målinger af niveauet for partikelforurening i vores boliger - i første omgang
i et begrænset antal prøveboliger her i Friheden.
Motivation for dette forslag:
Vi skal sikre, at vi har et godt indeklima i vores boliger.
Dette argument blev også brugt, som begrundelse for installeringen af ventilationsanlæg i vores
boliger under Helhedsplanen. På trods af dette, er der endnu ikke foretaget nogen målinger af niveauet for partikelforurening i vores boliger her i Friheden (det fremgår af et svar, som jeg har
modtaget i en mail fra vores driftchef den 1. september 2021. Vores driftschef har samtidig også
konsulteret KABs projektleder for Helhedsplanen vedr. dette svar). Dvs. hverken bygherre ved Helhedsplanen eller vores udlejer har nogen dokumentation for, om niveauet for partikelforurening i
vores boliger er før højt eller ej, efter at vi har fået installeret ventilationsanlæg!
Dette er stærkt kritisabelt, da placeringen af vores boliger her i Friheden gør, at vi er i risiko for
partikelforurening fra de omkringliggende stærkt trafikerede veje: Gammel Køge Landevej, Avedøre
Havnevej og Amager motorvejen. Desuden kan der også være partikelforurening forårsaget af røg
fra brændeovne i villaerne i Strandmarkskvarteret.
Vores ventilationsanlæg puster luft ind i vores boliger 24 timer i døgnet - dermed øges risikoen for
for høj partikelforurening i vores boliger.
Et forkert installeret ventilationsanlæg, brug af forkerte filtre i anlægget og/eller manglende vedligeholdelse af ventilationsanlæggene kan faktisk også forværre niveauet for partikelforurening i
vores bolig - og dermed også forværre indeklimaet med alvorlige følger for beboernes helbred. Det
kan derfor ikke gå hurtigt nok med at få foretaget det nødvendige målinger, så den faktuelle og
nødvendige dokumentation vedr. niveauet partikelforureningen i vores boliger kan blive fremskaffet og danne grundlag for evt. yderligere tiltag for at forbedre indeklimaet.
Læs også artiklen om samme emne, Idényt.dk: Indeklima-bombe - Lovpligtige ventilationsanlæg kan
gøre mere skade end gavn, publiceret den 24. august 2021
Link til artiklen:
https://idenyt.dk/huset/indeklima/indeklima-bombe-lovpligtige-ventilationsanlaeg-kan-goeremere-skade-end-gavn/
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Da dette forslag vedrører indeklimaets indvirkning på beboernes helbred, skal de nævnte målinger
foretages hurtigst muligt, f.eks. indenfor 3 måneder efter afdelingsmødet den 12. oktober 2021, så
vi ikke skal vente flere år på at få dokumentation for, om indeklimaet er i orden i vores boliger. Hvis
det viser sig, at niveauet for partikelforurening er for højt, må der hurtigt foretages målinger i flere
boliger og/eller stilles forslag om budget for yderligere tiltag, der hurtigt vil kunne nedbringe tilstedeværelsen af partikelforurening i alle boliger. Prøveboligerne skal udvælges, så de er
repræsentative for de forskellige typer boliger (størrelser) og forskellige placeringer af boliger (etager og blokke) her i Friheden I. Nogle af målingerne bør foretages med standardfiltre og andre
målinger med pollenfiltre, for også at afdække om begge typer filtre, kan holde niveauet af partikelforureningen boligerne nede på et acceptabelt niveau.
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Forslag 11 – Opfølgning og information vedr. fejlmonteret fugtmåler
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Michael Rosager, Friheden I
Friheden I

Forslag:
Jeg foreslår, at afdelingsbestyrelsen sikrer, at alle beboere i Friheden orienteres om, at der er fundet
fejl i monteringen af fugtmåleren i ventilationsanlæg i nogle boliger - og at denne fejl gør, at ventilationsanlægget måler luftfugtigheden forkert (i luften udenfor boligblokkene i stedet for at måle
luftfugtigheden i luften inde i boligen). Denne fejlmontering, kan derfor være årsag til, at luften
opleves som værende for tør i nogle boliger, da ventilationsanlægget vil forsøge at nedbringe luftfugtigheden i forhold til en forkert måling. Beboere i disse boliger bør derfor informeres om, at de
kan henvende sig på Ejendomskontoret, så en tekniker efterfølgende kan tjekke om fugtmåleren i
boligens ventilationsanlæg er monteret korrekt eller ej. Information skal gives til alle beboere, da
ingen har kendskab til, hvor mange boliger, der er ramt af denne fejl.
Motivation:
Forbedret indeklima i boliger og evt. indhentning af erstatning hos leverandør.
I slutningen af februar 2021 opdagede en servicetekniker nærmest ved en tilfældighed, at fugtmåleren i vores ventilationsanlæg var tilsluttet til den forkerte kontakt i anlægget. Der sidder to
kontakter i anlægget, som kan måle luftfugtighed: En på det rør, hvor der suges luft ud af boligen
og en anden kontakt på det rør, hvor der suges luft ind udenfor boligblokken og videre ind boligen.
Vores anlæg “troede” at luftfugtigheden var for høj i vores bolig, fordi fugtmåleren var monteret på
den forkert kontakt (der måler fugtigheden på luften, der suges ind udefra og videre ind i boligen).
På trods af, at vi lige siden ventilationsanlægget blev monteret, har klaget over, at luften var for tør
i vores bolig - og at vi over en årrække har haft flere eksperter til at tjekke vores ventilationsanlæg ja, så er denne fejl altså først opdaget nu.
Jeg har kendskab til mindst en bolig mere, der har haft samme monteringsfejl i deres ventilationsanlæg.
Derfor er der risiko for, at fejlen er til stede i flere boliger og derfor bør alle beboere orienteres om
dette, så eventuelle fejl på ventilationsanlæg kan blive rettet og beboerne kan få det ønskede forbedrede indeklima - og sidst men ikke mindst, så fremskaffes der samtidig overblik over hvor mange
boliger, der er ramt af denne fejl, så der evt. kan søges om erstatning til dækning af de heraf medfølgende merudgifter, hos den leverandør der har installeret ventilationsanlæg i vores boliger under
Helhedsplanen.
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Forslag 12 – Information til beboerne om CTS-anlæg
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Michael Rosager, Friheden I
Friheden I

Forslag:
Jeg foreslår, at Afdelingsbestyrelsen evt. i samarbejde med Driftchef og Ejendomskontoret sikrer, at
alle beboere informeres om formålet med det CTS-anlæg, der er installeret og i idriftsat på Ejendomskontoret.
Motivation:
Jeg har erfaret, at der er installeret et såkaldt “CTS-anlæg” på ejendomskontoret, som kan bruges
som overvågning af teknisk data på ventilationsanlæg i vores boliger.
Men jeg undrer mig samtidig over, at der endnu ikke har været nogen generel information til os
beboere om dette anlæg, f.eks.
Hvad er formålet og hensigten med CTS-anlægget?
Hvis det kun bruges til at overvåge teknisk driftinformation - i så fald, hvilken information er der tale
om og hvordan vil Ejendomskontoret bruge denne information i deres arbejde?
Vil Ejendomskontoret selv proaktivt kontakte beboere direkte, hvis de kan se, at der er fejl på deres
ventilationsanlæg eller hvis de kan se, at beboeren eller andre har slukket for anlægget?
Kan Ejendomskontoret eller andre teknikere selv opdatere softwaren i ventilationsanlæg ude i vores
boliger via CTS-anlægget på Ejendomskontoret?
Har budgettet til anskaffelse og idriftsættelse af dette CTS-anlæg været en del af Helhedsplanens
leverance og budget?
Jeg har i marts 2021 forsøgt at få svar på spørgmål om CTS-anlæggets forbindelse med vores ventilationsanlæg via mail til Ejendomskontoret, som sendte mailen videre til vores Kundechef og vores
Driftchef; men fik aldrig svar (heller ikke efter jeg sendte en rykker i april).
Efter min mening, er det relevant for alle beboere at få noget information vedr. fremskaffelsen og
formålet med dette CTS-anlæg og det er motivationen bagved dette forslag.
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Forslag 13 – Fjernelse af riste ved afløb på overdækning
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Michael Rosager, Friheden I
Friheden I

Forslag:
Jeg foreslår, at Afdelingsbestyrelsens sammen med Driftchef og evt. Ejendomskontor undersøger,
hvad det vil koste, at fjerne den lille rist, som er monteret på overdækningen (de nye flade tage)
over indgangene til vores opgange og/eller evt. montere et afløbsrør med en større diameter.
Motivation:
På trods af at de nye facader på vores boligblokke skulle være smudsafvisende, så ser de nye flade
tage på overdækningen af indgangene til vores opgange meget beskidte ud og de trænger til at blive
rengjort allerede få år efter Helhedsplanens håndværkere forlod vores område. Det er især på boligblokke, hvor indgangene vender mod nord.
Dette forværres af den lille rist, som er monteret i afløbet i taget. Efter noget tid tilstoppes denne
rist af grene, blade osv. og resultatet er, at regnvand begynder at løbe ud over kanten af taget i
stedet for at blive ført bort via nedløbsrøret. Nogle boliger i stueetagen generes samtidig af den
rådne lugt fra det stillestående regnvand på disse tage.
Hvis risten fjernes og/eller afløbet gøres større, kan der spares på fremtidige vedligeholdelsesudgifter på disse tage, da de højst sandsynligt ikke længere skal renses så ofte - ligesom beboerne i
stueetagerne ikke længere vil blive generet af den rådne lugt fra det stillestående regnvand.
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Forslag 14 – Generel status og information om udeståender efter helhedsplanen
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Michael Rosager
Friheden I

Forslag:
Afdelingsbestyrelsen bør sikre, at alle beboere får en samlet information og status vedr. udbedringen af de fortsat eksisterende udeståender efter vores Helhedsplan.
Motivation:
Af hensyn til vores beboerdemokrati, er det vigtigt, at alle beboere får en samlet status på alle Helhedsplanens fortsatte udeståender.
Når vi som beboere bliver bedt om, at godkende fremtidige budgetter og stemme for og imod nye
forslag og tiltag på vores afdelingsmøder her i Friheden, så er det vigtigt for vores beboerdemokrati,
at vi kan gøre dette på et oplyst grundlag. Der er ikke penge til alt, hvis vi samtidig vil undgå huslejestigninger i fremtiden - og derfor er det også vigtigt, at vi forstår konsekvensen, når vi vælger
(stemmer) noget til og fra på vores afdelingsmøder.
Selvom mange af os gerne vil videre efter renoveringen, så er der tydeligvis fortsat mange udeståender efter helhedsplanen. Der er en risiko for, at disse udeståender kan resultere i en eller flere
huslejestigninger for os beboere i her i Friheden, hvis der f.eks. ikke kan indhentes erstatning fra
Helhedsplanens leverandører til færdiggørelsen af disse udeståender.
Med “Helhedsplanens udeståender” tænker jeg her f.eks. på status, tidsplan og økonomi (hvor kommer pengene fra - og har vi overhovedet økonomisk dækning) for disse udeståender:
/ Altandøre, der er for smalle i forhold til Bygningsreglementet (nævnt i Hvidovre avis den 21. april
2021)
/ Facader - hvad er status på sagen for boligblokke(n), hvor facaden skal nedrives og genopføres
pga. fejl i det oprindelige arbejde?
/ Gennemgang og gen-indregulering af alle ventilationsanlæg, nævnt i Helhedsplanens Beboerinformation 55 den 16. maj 2019. Dette arbejde blev forsinket af Corona; men hvad er status og holder
budgettet fortsat?
/ Asfaltering af alle veje og p-pladser i Friheden I. - Selvom mange af os troede, at udgiften til ny
asfalt ville blive dækket af Helhedsplanen, så skal den højst sandsynligt dækkes af vores eget budget? Hvornår kommer asfalten?

Side 29 af 34 sider

/ Renovering/nymaling af alle opgange herunder reparation af gulv på repos i stueetagen (i gulvet
er der f.eks. kun lavet foreløbige reparationer af det hul, der blev boret under renoveringen for at
gennemføre vand og strøm fra kældrene og op i opgangene) samt genetablering af faldgitres fastmontering (nogle steder er der fortsat foretaget foreløbige monteringer med plastikstrips)
/ Eventuelle tilbageværende udeståender vedr. færdiggørelse af vores udearealer.
/ Eventuelle nye vedligeholdelsesudgifter som følge af Helhedsplanen, f.eks. vedligehold og filterskift i ventilationsanlæg, vedligehold af nye faciliteter på udearealer f.eks. sø, vandløb, afrensning
og renholdelse af flade tage over indgange til opgange og øvrige nye vedligeholdelsesudgifter som
følge af Helhedsplanen.
/ Og måske er der flere udeståender og nye vedligeholdelsesudgifter fra Helhedsplanen, som jeg
ikke har kendskab til og derfor ikke har nævnt her?
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Forslag 15 – Afdelingsbestyrelsens sammensætning
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Randi Outzen, Lille Friheden
Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden

Forslag:
Afdelingsbestyrelsens størrelse skal være 11 eller 9 inkl. formand.
Under punktet •valg af bestyrelsesmedlemmer• på dagsorden skal det forsøges at få besat i alt 10
afdelingsbestyrelsespladser. Ved manglende kandidater, nedsættes antallet til 8.

Motivation:
Jf. boligselskabets vedtægter § 14 stk. 5 beslutter afdelingsmødet størrelsen på afdelingsbestyrelsen. Da det ved sidste afdelingsmøde blev vedtaget at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer
til 8, da var forslaget stillet med motivationen: “det har de seneste år været småt med kandidater
til afdelingsbestyrelsen”.
Det viste sig ved behandling af punktet •valg af bestyrelsesmedlemmer•, at der måtte foretages
kampvalg, fordi der var kandidater nok til posterne alligevel.
Ved at beslutte ordlyden af det her forslag, vil muligheden for at danne bestyrelse på både 11 eller
9 bestyrelsesmedlemmer inkl. formand være til stede. Der skal jf. vedtægterne være et ulige antal
bestyrelsesmedlemmer, inkl. formand.
Boligselskabet kan undgå at stå uden afdelingsbestyrelse ved manglende kandidater, hvis afdelingsmødet godkender, at de 10 afdelingsbestyrelsespladser skal forsøges at blive besat, men
afdelingsmødet kan tolerere, at kun de 8 afdelingsbestyrelsespladser bliver besat, men kun ved
manglende kandidater.
Der er rigeligt arbejde for en afdelingsbestyrelse og med flere hænder, kan arbejdet fordeles bedre.
Større antal af bestyrelsesmedlemmer kan også bidrage til alsidighed i behandling af arbejdet i afdelingsbestyrelsen.
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Forslag 16 – Opgradering af P-pladsers bredde i Lille Friheden
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Randi Outzen, Lille Friheden
Lille Friheden

Forslag:
Opgradering af P-pladsers bredde fra nuværende 2,2 m til 3 m.
Pt er der på vejstykket (se illustration) ml. blok 3 og 13 i alt 44 P-pladser af hver 2,2 m, hvoraf de 3
p-pladser ikke kan benyttes grundet affaldshåndtering for pap, papir og glas. Kommunen behøver
arbejds-råderum ved afhentning.
Dvs 41 p-pladser gange 2,2 m = 90,2 brugbare meter.
Hvis P-pladserne optegnes til en bredde af 3 m pr.stk, vil det give 30 brugbare P-pladser.

Motivation:
Notat omkring Bredden af parkeringsbåse på private ejendomme - Center for Plan og Miljø Hvidovre
Kommune af d. 9/4-21.
“I forhold til handicapvenlige parkeringspladser er der i § 401, stk. 1, krav om, at der ved udformningen af parkeringspladser skal etableres et passende antal, der kan anvendes af handicapegnede
køretøjer. Kravet til handicapegnede parkeringspladser anses som opfyldt, når kravene i BR18, § 401,
stk. 2 om, at brugsarealet skal være 3,5 m x 5.0 m, og placeret så nær indgangen som muligt, at
belægningen skal være fast og jævn, samt at niveauspring i adgangsarealet fra parkeringsarealet til
andet areal højst er 2,5 cm. Når der indrettes handicapvenlige parkeringspladser, bør mindst én parkeringsplads have et brugsareal på 4,5 m x 8,0 m for at imødekomme behovet for parkering af
minibusser med lift bag på.”
Dette er ved nybyggeri og det skal pointeres, at kommunen ikke stiller krav, når der er tale om privat
grund og at der her er tale om anbefalinger.
Som boligselskab kan vi med fordel benytte os af disse anbefalinger, så beboere lettes i hverdagen.
For dette specifikke boligområde er behovet for et større råderum omkring bilen meget relevant
grundet segmentet af beboere. (Ældre/handicapvenlige boliger)
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Forslag 17 – Asfaltering af parkeringsområde
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Randi Outzen, Lille Friheden
Lille Friheden

Forslag:
Asfaltering af parkeringsområdet fra blok 3 til blok 13 i stedet for den stenbelægning, der ligger nu.
Motivation:
Ved afdelingsmødet 2020 vedtog afdelingen, at der skal anlægges asfalterede vejbump på vejstykket mellem blok 3 og frem til blok 13. Hvis dette forslag om asfaltering af parkeringsbåse på samme
strækning vedtages, kan man med økonomisk gevinst sammenlægge de to projekter.
Hvis forslag a) i dag vedtages skal der optegnes nye skillelinjer mellem parkeringsbåse, som så kan
foretages i samme projektering.
Der er for nuværende en stenbelægning, hvor stenene ligger løse. Stenene er lagt i grus, der forsvinder/undermineres ved større regnskyl, da der er hældning på vejen og i parkeringsområdet. Den
løse stenbelægning gør, at man nemt kan falde på de ujævne, løse sten og kloakkerne stopper til af
nedsivende grus.
Ved asfaltering på området vil regnvandet løbe hurtigere af overfladen i stedet for at lægge sig som
søer ved de tilstoppede kloakker og beboerne slipper for en ujævn overflade. Man vil samtidigt opnå
et pænere udtryk, da der ved nuværende løsning vokser ukrudt/græsarter mellem stenene og det
giver et usoigneret udtryk for afdelingen.
Der er tidligere i Lille Friheden ændret fra stenbelægning til asfalt på køreområdet ud for Lille Friheden 1, Aktivitetssalen (privat/fællesvej) i samarbejde med kommunen. Dette også grundet løse sten.
Som ved foregående forslag indsættes her anbefalingerne fra kommunen om anlægning af parkeringsbåse ved private ejendomme:
“I forhold til handicapvenlige parkeringspladser er der i § 401, stk. 1, krav om, at der ved udformningen af parkeringspladser skal etableres et passende antal, der kan anvendes af handicapegnede
køretøjer. Kravet til handicapegnede parkeringspladser anses som opfyldt, når kravene i BR18, § 401,
stk. 2 om, at brugsarealet skal være 3,5 m x 5.0 m, og placeret så nær indgangen som muligt, at
belægningen skal være fast og jævn, samt at niveauspring i adgangsarealet fra parkeringsarealet til
andet areal højst er 2,5 cm. Når der indrettes handicapvenlige parkeringspladser, bør mindst én parkeringsplads have et brugsareal på 4,5 m x 8,0 m for at imødekomme behovet for parkering af
minibusser med lift bag på.”
Som det ses, anbefales det, at belægningen er fast og jævn. Det er en stenbelægning ikke.
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Forslag 18 – Hegn mod Gl. Køgevej
Forslagsstiller:
Forslag gældende for:

Randi Outzen, Lille Friheden
Lille Friheden

Forslag:
Afdelingsbestyrelsen undersøger økonomi for opsætning af hegn mod Gl. Køgevej til støjdæmpning.
Der fremsættes ved næstkommende ordinære afdelingsmøde forslag om opsætning af hegn som
støjdæmpende foranstaltning med økonomi for projektet.
Motivation:
Kommunen arbejder med løsninger til afhjælpning af støjproblemer for borgere i kommunen. Der
er så vidt vides ikke fra kommunens side planlagt støjmur ved Gl. Køgevej ind mod boligerne i Lille
Friheden mellem Strandmarksvej og Hvidovrevej. I følge kommunens støjmåling på denne strækning
svinger støjniveauet ml 68 og 78 dB. Dette er ret højt. Med lukkede vinduer er det som sådan ikke
en gene. Glasset i døre og vinduer er godt lyddæmpende. Beboerne skal lufte ud og om sommeren
er vinduer og døre mere åbne, plus der er anlagt minihaver ud mod Gl. Køgevej. Beboerne på 1. sal
skal også kunne have åbne vinduer uden at få for mange støjgener. Støjen fra biler og specielt motorcykler om sommeren, gør at det kan være svært at føre en samtale uden at skulle tale højt til
hinanden og tv’et må sættes op i lydstyrke.
Et hegn i højde med hækken vil kunne dæmme op for problemet. Der er tale om plankehegn, ikke
en støjmur.
Uddrag fra kommunens plan om bekæmpelse af støj fra 2019. Udarbejdet af Rambøll.
“Et støjhegn kan med fordel være højere end 1,8 meter, hvis det er muligt, fordi højde giver mere
støjdæmpning. Alle mulige materialer kan anvendes, blot hegnet er tæt og vejer mindst 15 kg/m2.
Et tæt plankeværk med to lag brædder kan være en fin løsning. Et støjhegn vil ikke altid dæmpe
støjen ligeså meget som de høje støjskærme, der fx anvendes langs større veje, men det kan tilpasses
den enkelte bolig og vil være langt billigere.”
Ved at sætte hegn op, kan vedligehold af hækken ud mod Gl. Køgevej nedskæres. Der er i forvejen
lukket af med plankehegn nede ved krydset Strandmarksvej/Gl. Køgevej. Dette hegn kan i princippet
fortsættes ned til telefonhuset. Man kan bevare noget hækken på indersiden. Den ret brede bøgehæk, som den er nu, breder sig ud mod fortovet, selv efter den er beskåret ind, så den lige nu flugter
med lygtepælene på Gl. Køgevej. Næste år vil den være på vej ud over fortovet igen.

Side 34 af 34 sider

