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Dagsordenspunkter 

Beboerforeningen Dalhusene 

 

√ løbenr emne 

 1 På et møde mellem BD og DEAS 24/11 fik BD oplyst, at byg-

geriet i visse tilfælde kortvarigt kan påvirke vandet. Dette 
bør entreprenøren oplyse beboerne i de pågældende blokke 

informere om. 

Forslag til fremtiden: når nu entreprenør og bygherre ken-
der alle de mulige gener der kan opstå ved byggeprojektets 

gennemførelse, ville det være smart at forlods omdele en 
skrivelse herom (fx v AMC North). Så er alle varslet om, hvad 

der evt kunne opstå af gener. 

Har I overvejet forslaget? 

Vi udsender gerne et informationsbrev til lejerne omkring mu-

lige gener, men indholdet og omfanget bør aftales med bebo-
errepræsentationen.  

 2 Åbakkevej 15, 2mf: byggeaffald & cigaretskod på altan, 

igen Er ryddet op -og det præciseres løbende for Kornerup at 
de skal rydde op.  

 3 Generel henvendelse omkring sikkerhed ved byggeriet (5 
bld) Kornerup vil de sidste dage inden juleferien sørge for at 

flytte materialer langs hegn omkring bygningerne. 

 4 Stok 5: Er det ikke muligt i weekender og helligdage at sluk-
ke for det kraftige lys, som hver morgen kl 6.30 automatisk 

tændes foran skurvognene bag Vanløse Alle (stok 5)?  Det 
gælder især, men ikke udelukkende, den kraftigt lysende pro-

jektør, som sidder på rækværket foran skurvognene. Dette er 
ændret. 

 5 Beslag på altandørene stuelejemål: status? Arbejdet påbe-

gyndes fra d. 18. januar 2020. Arbejdet er varslet og vicevært 
Kenneth samt hus-tømrer står for udførelsen. 

 6 Vandtemperaturer: der har været klager over for varmt / 
koldt (blok 3-4). Det lader til, at der er nogle komplikationer 

ifm arbejdet ved rørsystemet og nogle ventiler der er fjernet 
og genetableret. Stig har løst dette. 

 7 Tidsplaner: opdatering tidsplanerne som senest er ophængt 

passer stort set. Opdatering vil ske ultimo januar / primo fe-
bruar 

 


