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1 NYT FRA BESTYRELSEN I SUNDHOLM SYD                                                     FEBRUAR 2018 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

Tak for de svar, der er kommet tilbage i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende de mest udbredte 

problemstillinger i afdelingen. Der mangler stadig svar fra en del lejemål, og nogle besvarelser indeholder 

uklarheder, som skal afdækkes, inden resultaterne kan videreformidles til 3B. I de næste par uger vil 

repræsentanter fra bestyrelsen følge op personligt, og vi håber, I vil tage pænt imod os, når vi banker på 

jeres dør 

 

GLATFØREBEKÆMPELSE  

Sti-gruppen har indkøbt Miljø-tø, der kan anvendes som optøningsmiddel og præventivt mod islag ved 

indgangspartier med træbelægning. Dvs. foran hoveddøre i grundplan og nedenfor trapperne. Det er 

beboernes ansvar, at fordele miljø-tø ved egen hoveddør og neden for trappeopgange. Det fælles Miljø-tø 

er ikke tiltænkt brug på private terrasser. Miljø-tø opbevares i barnevognsskure på både Brydes Allé og 

Amagerfælledvej. 

 

MgO-PLADER 

Det er Byggeskadefonden, der står for overvågningen af MgO-vindspærrepladerne. Ved interesse kan man 

læse mere om MgO-problematikken og de foreløbige konklusioner på fondens hjemmeside: 

http://bsf.dk/erfaformidling/mgo-problematikken/overv%C3%A5gning/ . Rapporten fra besigtigelsen af 

Sundhom Syd i maj 2017 ligger på vores egen hjemmeside under Nyheder. I vinteren 2017/18 besigtiges 

byggerierne igen af fondens teknikere/Bunch Bygningsfysik. På denne måde følges hvert enkelt byggeri 

igennem fugtsæsonen. 

  

ROTTER 

Der har været konstateret rotter i barnevognsskuret på Amagerfælledvej. Vi har haft besøg af 

rottefængeren, som anbefaler at alt, der har været opbevaret i skuret vaskes i maskine på minimum 40 

grader eller i Rodalon. Vi håber besøget ikke gentager sig, og at alle beboere selvfølgelig er opmærksomme 

på ikke at efterlade madrester i vogne der opbevares i skuret og iøvrigt hjælper med at skraldeskure og 

udearealer holdes rene.   

 

ALGEBEKÆMPELSE PÅ TRÆTERASSER 

På den første fælles arbejdsdag d. 6. maj 2018, vil der blive gennemført algebekæmpelse på 

træterrasserne. Beboere der måtte have ønske om/behov for at udføre dette på egen terrasse før denne 

dag kan kontakte Renhold på mail for yderligere instruktion.  

 

KONTAKT TIL GRUPPERNE 

Beboerne kan kontakte arbejdsgrupperne direkte med henvendelse, der vedrører gruppernes 

arbejdsomåder – disse henvendelser behøver ikke gå gennem bestyrelsen.  Modtager grupperne 

henvendelser, der ligger uden for hvad grupperne har mulighed for at handle eller svare på, går grupperne i 

dialog med bestyrelsen. 

http://bsf.dk/erfaformidling/mgo-problematikken/overv%C3%A5gning/

