
Hej alle 
 
  
Møde afholdt den 15.4.2019 med driftschef Camilla Arnsholt gildesal nr. 26.  
vedr. markiser og affaldscontainere.  
Vi besluttede 

-  at få farveprøver til gennemsyn 
- At modellen for affaldscontainere a’la Lindevænget kunne bruges. 

  
Møde afholdt den 24.4.2019 på Boligkontoret med administrationen vedr. Helhedsplan 
Boligforeningen har vedtaget at der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for bl.a. afd. 5, så vi 
efterfølgende kan få sendt en ansøgning til Landsbyggefonden.   
Screeningsrapport blev gennemgået for afd.repræsentanterne, og der arbejdes videre med en fornyet 
gennemgang og udarbejdelse af et egentlig forslag. 
Når der ligger et nyt forslag, så vil der blive holdt møde med beboerrepræsentanterne og forslaget 
fremlægges på et afd.møde. 
  
Møde afholdt den 9.5.2019 vedr. farveprøver til nye markiseduge 
Afbud Conni og Rikke 
Bente havde farveprøvemappen med hjem ude fra kontoret, og der blev udtaget forskellige farver. Bente 
aftaler ny tid med Conni så hun også kan vælge.  
Vi har valgt 3 farver  som er afleveret til Camilla Arnsholt, så vi kan se hvordan farverne er, inden vi 
beslutter os.  
6009 page 156 – grøn 
  
7037 page 11 – lys grå 
  
7016 page 17 – mørk grå  
  
Markiseprøver kan passende foretages eks. ved nr. 18 der hvor vi i dag har meget medtagne markiser.  
  
Andre sager 
Bente har skrevet til Midttrafik, for at få oplyst hvad de gør, når Hjejlevej lukker for busser pr. 30.6.2019. 
Der er endnu ikke kommet svar. 
  
Nærmiljø og Boligforeningerne holder vejfest den 30 – 31. August. Der arbejdes videre i en arbejdsgruppe, 
hvor Rikke bl.a. er med. Boligforeningerne deles om udgiften efter samme princip som vores busture. Et 
beløb kr. 20 pr. lejlighed. Der kommer mere ud når vi nærmer os.  
  
 Projekt Nærmiljø Århusbakken/Langsøskoledistrikt vil gerne invitere lokale aktører (frivillige som ansatte) til et 

stiftende møde i Samarbejdsforum Århusbakken, hvor vi håber, at du vil være med. – Jytte Steenberg og Bente Nielsen 
deltager den 24.6. Vi sender rundt igen, når vi har nyt.  
  
Bente har i denne omgang  skrevet til  Poul Erik Kristensen AAB som sidder i en følgegruppe, om de meget dårlige 
forhold for cyklister ude på Århusvej.  
  
Næste møde, vi afventer konkrete udspil vedr. affaldscontainer og udskiftning af markisedug.  
  
Hilsen Bente Nielsen  
 


