
Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 

Fra den. 1. februar skifter vi over til nyt regeringsfirma: KvalitetsRengøring ApS. 
 

Grøngennemgang: 

I bestyrelsen har vi været på grøn gennemgang sammen med ejendomskontoret.  

Vores fokus på denne gennemgang er:  

Kirstinelundsvej: Legeplads ved blok 1. 

Kirstinelundsvej opgangsbede: Der skal plantes noget andet som kan tåle miljøet. 

Bygvænget 41-47: Beplantning fjernes foran opgangene, og der sås græs. 

Grønningen: Pil fjernes og der plantes noget mere spændende, i slangeform. Oplæg fra 

gartner/bestyrelsen. 

Skolestien: Hækken skal beskæres, og der laves indhak så der bliver plads til to bænke og 

affaldsspande.  

Skolestien: Bedre belysning, skifte pære på alle lamperne med nogle mere bløde lys. 

Træer langs skolestien: Beskære træerne. 

Hække i Kornvænget i gårdene: Hækkene i flere gårde skal fjernes i foran opgangene så 

udsyn bliver bedre til legepladserne. 

Container ved parkeringspladsen i Kornvænget: Container øen ved blok 13 skal flyttes til 

gavlen af blokken. Grundet udsyn. 

Mulighed for læghegn ved udvendige postkasser: forslag til hegn og planter undersøges af 

gartner.  

Hegn samt skurer bag Rugvænget 31: Venter på oplæg fra ejendomskontoret.  

Der hentes priser hjem, og vi må se hvor langt vi kan komme med de midler vi har til 

rådighed.  
 

Flyttelejligheder:  

Arbejdsgruppen i bestyrelsen har nu været ude og besigtige 8 flyttelejligheder og vil 

forsætte et par måneder i nu, for at have et fornuftigt grundlag til at træffe de rigtige 

beslutninger om forbedringer.    
 

Hunde: 

Vi vil gerne opfordre alle hundeejer til at gå på ejendomskontoret og hente hundeposer, så vi 

kan få en mindre mængde hundelorte i vores område, som hundeejer skal man samle op 

efter sin hund. 
 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen holder møde den 2. torsdag i hver måned fra kl. 19.00  

(juli og december undtaget). Personlig henvendelse til bestyrelsen kan ske fra 

kl. 18:30-19.00 ellers lægges breve til bestyrelsen i postkassen ved bestyrelseslokalet 

Rugvænget 31. Mail: afd.best@klbn.dk 

Referater fra bestyrelsesmøder kan ses på Almenbo's hjemmeside, www.almenbo.dk Med  

 

Venlig hilsen  

 

Afdelingsbestyrelsen 

Kirstinelund – Afdelingsbestyrelsen 

Rugvænget 31 st. – 2750 Ballerup  


