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Driftschef Peter Rørbye (PRB)

Optegnelser lavet ved markvandring den 13. juni 2018

Initialer i parentes markerer hvem der tager aktion på opgaven.
Oplæg til indretning af gårdmiljø ved fatningen 5. Legepladsfirma HAGS kontakter Karen.(AFD)
(PRB)
Opgangene i de fire C.G.Jensen bygninger trænger til at blive renoveret. Der er indhentet tilbud
på 211.600 kr. for alle fire bygninger. Oprettes som ny aktivitet i langtidsbudgettet. (PRB)
I Fatningen 12 er gulvet i “bagopgangen” ødelagt og der er løse fliser ved siden af. Anmeldes til
C.G. Jensen. (PRB)
I Fatningen 20 virker branddøren i gangen på 3. Sal ikke. Bravida udføres service på dem i
øjeblikket.
I Soklen 2 virker branddøren i gangen på 2. Sal ikke. Bravida udføres service på dem i øjeblikket.
I Soklen 2 er brandtrykket ved elevatoren ødelagt. Bravida udføres service på dem i øjeblikket.
Brandalarmerne i lejlighederne i de fire C.G.Jensen bygninger virker ikke hensigtsmæssigt.
(De alarmerer på tværs af lejlighederne, pr. bygning). Undersøges med elektriker om de kan
afkobles på tværes af boliger. (JAQ)
Ved parkeringen under Soklen 14 og under Fatningen 20 er de fleste vægge påkørt. Især væggene
ud mod Glødelampen, som tilsyneladende er pudset flamingo.
Stort set samtlige låger ind til elinstallationer (i væggene) er ødelagt. Det undersøges om der kan
monteres slagfaste plader ca. 1 meter op fra terræn. (PRB-JAQ)
Betonvægge på C.G. Jensen bygningerne er flere steder grønne. Rengøringsfirma kontaktes for
indhentning af tilbud på afrensning. (JAQ)
Cykel oprydning i kældre og opgange igangsættes den 1. september 2018 og 14 dage frem. Der
opsættes container.
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Ventilation stadig på kraftig larm niveau i Fatningen 5 og Soklen 2. Hvornår gør den det,
tilbagemeldinger til ejd. kontor så der kan dannes et overblik. Er det evt. test der køre uden om
aftenen i stedet for i dagstimerne ? (AFD) (JAQ)
Afsæt beløb i langtidsbudget til nye/ekstra cykelstativer i kældere. (PRB)
Ny aktivitet i langtidsbudget. Eftersyn og servise af udv. solafskærming. (PRB)
Pære ved ny cykelparkering ved 2 og 14, skal skiftes til laver watt, så den ikke blænder nabo.
(JAQ)
Klatre planter skal vandes. (JAQ)
Skifte krydsfiner ved opgravning i Fatningen 5. (PRB)
Indhent pris på udskiftning af Steni facadeplade ved Fatningen 5. (JAQ)
Opsæt baldakin over indgangsdør ved Finnes bolig. (JAQ)
Skilt ved indkørsel til p pladser under bygninger skal være ”Parkering kun for beboerne i Edison
Park” (PRB)
Inddækning ved gavldør i Soklen 12, skal fastgøres. (JAQ)
De flytbare plantekasser, ønskes der skifte til noget andet beplantning, gerne med farve og
bunddække. (JAQ)
Dørpumper eftergås for funktion (JAQ)
Udv. lys ved C.J. Jensen bygninger skal indstilles (JAQ)
Pris på eftergang/skruning af terrassegulve. (JAQ)
Pris på skift af planker på bordebænkesæt til komposit materiale. (JAQ)
Pris på skift af gulv på terrasse komposit materiale. (JAQ)
Klip omkring Handicapskilte, så de kan ses. (JAQ)
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