REFERAT FRA FÆLLESVIRKEMØDE D. 17. AUGUST I PALETTEN.
Afbud fra: GF Søfronten, BF Egebjergtoften, BF Egebjergvang, GF Søbrinken.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

valg af mødeleder og referent
Godkendelse af referat fra d. 06.06.2011
Meddelelser fra forretningsudvalget
Orientering om Egebladet og hjemmesiden
Orientering fra mødedeltagerne
Næste møde
Eventuelt

Pt. 1.
Birthe Passer blev valgt som mødeleder og Søren Andersen blev valgt som referent.
Pt. 2.
Referatet blev godkendt uden kommentarer – dog blev Maries referat rost af flere.
Pt. 3.
SSP og Familiemarkedet.
Tom Nielsen har svaret på Oles indlæg om professionaliseringen af SSP. Tom svarede at det
stadig kan lade sig gøre at lave arrangementer mellem SSP og borgerne. Tom opfordrer
Fællesvirket til at tage kontakt med dem vi plejer at samarbejde med.
På selve SSP møderne kan der ikke deltage borgere, da man nu kan tale direkte om enkelt
personer på møderne – det vil sige at der vil fremkomme personfølsomme oplysninger på
møderne.
Fællesvirket er nødt til at droppe SSP Markedet i år – det kan simpelthen ikke lade sig gøre at
nå det og ingen har meldt ud at de ønsker at være primus motor for projektet.
Fællesvirket forstår ikke, hvorfor man ikke stadig kan afholde SSP møder, hvor Fællesvirket og
andre deltagere i SSP samarbejdet kan orientere hinanden gensidig og herefter kan mødet så
lukkes og de professionelle kan så snakke om personsager.
Vi retter henvendelse til SSP for at få et udspil eller et møde om, hvordan vi kan fortsætte
samarbejdet.
Halvårsmøde med kommunen d. 10. november.
-

Vi mangler stadig at få en plan fra kommunen over hvilket opgaver der skal gøres i
vores område og hvor tit.
Vi mangler en plan for resten af Egebjerg Bygade fra Egely og frem til Nordbuen. Skal
træerne ryddes, skal der laves cykelsti?
De afdelingerne der har fået nyt affaldssystem, ønsker kun at tomt containerne hver
anden uge og ikke hver uge. Der er ikke rigtig sket noget i denne forbindelse.
Egebjerggård har nu også fremsendt et brev til kommunen om dette spørgsmål.
Fællesvirket indkalder alle interesseret til et orienteringsmøde omkring det nye
affaldssystem – positive og negative problemstillinger. Mødet bliver d. 26.10. kl. 19.30 i
Glashuset.

-

-

-

Stadig problemer med at kommunen/eksterne partnere kører hele området op med
meget store maskiner.
Affaldscontainerne i hele bydelen flyder over og der gøres ikke rigtig noget fra
kommunens side før der direkte klages. Erland fra Egebjerggård kom med billeder af de
overfyldte affaldsstativer.
Problemer med vores græsarealer.
Springvandet virker ikke som det skal og har ikke virket hele perioden. Flere har klaget
med der er ikke kommet nogen tilbagemelding.
Piletræer ved Søpallionen skal beskæres – kommunens opgave????
Der skal virkelig beskæres træer i området – de er blevet alt for store.
Det drejer sig blandt andet om træerne ved Teglværkssøen.
Kommunen skal opfordres til at fjerne reserve træerne ved enden af Gadehusene ved
Tårnsøen.
Det blev foreslået at Fællesvirket skal lave en ekstra ”Hold Egebjerg bykvarter rent”
dag. Det flyder alt for meget med affald i området. Ole kontakter Erling fra Buehuset
for at se, hvad han kan gøre.
Kan der gøres noget for at lokalplanen overholdes omkring at holde hækkene nede,
som det står i lokalplanen.
Fællesvirket skal holde foredrag om Egebjerggårds arkitektur og fællesskab på Tisvilde
Højskole lørdag d. 17. september. Henning og Søren tager derop.
Egely holder åbent hus arrangement d. 04. september for at vise Egely frem og for at
få flere frivillige til at hjælpe med forskellige ting på Egely.
Henning og Marie har snakket med Time Puljen Herlev. Det er en forening der
organiserer hjælp mellem forskellige beboere. Der kommer mere om dette senere.
Butikkerne i Egebjerg Bygaden arrangerer Sensommermarkedsdag lørdag d. 10.
september mellem kl. 11 – 15.
Man kan komme og sælge sine ting ved sine egne boder – det koster ikke noget. Der er
gode tilbud fra butikkerne i arkaden.
- Økonomien kører som den skal og næste alle organisationer har betalt til Fællesvirket.

Pt.4.
Der er intet ny omkring bladet og hjemmesiden.
Man opfordrer dog alle organisationerne til at indsende materiale til bladet.
Pt.5.
Gadehusene:
En beboer er ved at udvide sin bolig. Han inddrager carport som bebyggelse.
Egestrædet:
Glashuset skal renoveres, der er problemer med regnvand der kommer ind i huset.
Der er kommet gang i grundejerforeningen for 4. etape og man er ved at udsende
regninger til grundejerne og man er allerede i gang med at lappe huller på Agernskrænten.
Egeboderne:
Er ved at få renoveret vores vej efter store vinterødelæggelser.
Ejerforeningen er også ved at lave fælles tiltag for at så mange som muligt i fællesskab får
nyt hegn, nye tagrender m.v..

Egebjerggård:
Fået det nye renovationssystem og containeren er i dag blevet tømt for første gang.
P pladsen er også renoveret.
Pris alt i alt ca. 300 000.
Egebjerghaven:
Der arbejdes videre med ungdomsprojekt.
Det nedlagde bofællesskab er ved at blive lavet om til 2 nye lejligheder.
Vingebo:
Der er ulovlig parkering på Egebjergtoften – arbejdsbiler med maskiner.
Vingebo har skrevet til ejendomsselskabet flere gang. Til vinter kan der virkelig blive
problemer, hvis reglerne ikke overholdes. I vinters var der flere gange, hvor
snerydningstraktoren ikke kunne komme igennem på grund af ulovlige parkeringer.
Der er nu kommet en reaktion fra boligselskabet Domero.
Der har været indbrud i april måned en af boligerne.
Skotteparken:
Lille bestyrelse på 3 personer – vil meget gerne have den udvidet med 3 personer mere.
Man skal i gang med at renovere hele Skotteparken. I første omgang bliver der tale om det
område der vender ud mod Egebjerg Bygade.
Der skal laves en langsigtet vedligeholdelsesplan.
Egebjerggård III
Nu bliver ringgaden endelig renoveret totalt. Man går i gang med projektet i uge 35 og
man skal være færdig inden uge 42. Der kommer lidt flere cikaner.
Pt. 6.
Nyt møde blev aftalt til 2. november.
Pt. 7.
Herlev Fotoklub kommer ud i området d. 30. august og tager en række billeder.
Man planlægger at lave forskellige udstillinger. I denne forbindelse vil Søren forsøge, om
udstillingerne ikke kan komme til at ligge i enten Glashuset eller Brønddækslet.

