
Beretning 2010

Ejerlaugets opgave
Ejerlaugets opgave er driften af vandrensningen, opsamling af regnvand fra tagrender
og driften af fællesarealet.
Vi har haft kontrakt til og med 2010 med gartnerfirmaet Kjeld Larsen og Søn om at udføre

opgaverne. Bestyrelsen har udarbejdet en ny kontrakt og Kjeld Larsen har meddelt at de ikke

længere ønsker at udføre opgaven. Medens vi finder et nyt firma til at overtage opgaven har
KL forlænget den nuværende kontrakt til udgangen af 2011.

Bestyrelsen har udarbejdet ny kontraktudkast og bestyrelsen har kontaktet 3 firmaer som

arbejder med vandrensning.

Vi har søgt vejledning bl.a. ved Kolding Spildevand for at få henvisning til firmaer der måtte

^) kunne påtage sig opgaven.
- Der er mange firmaer der bygger vandrensningsanlæg og yder konsulentarbejde, men meget

få der drifter for andre.

De 3 firmaer er:
Bonnerup Consult Aps, Mtinstervej 28, Middelfart, att Arne Bonnerup.

New-Line Miljøteknik A/S, Værftsvej 5 Fåborg, att. Henning Thomsen

HedeDanmark, Driftscenter Esbjerg, att Tine Eggertsen

Og heraf er kun New-Line interesseret i opgaven,

Der er holdt møder med New Lines direktør og de har gennemgået anlægget flere gange. De

kender pumper, konstruktion osv. og vil umiddelbart kunne gå ina i opgaven. Bestyrelsen har

tiltro til at firmate kan løse opgaven. de virker kompetente og seriøse. Overwejede om de ville

deltage i Generalforsamlingen, men afgjorde så at det er for tidligt.

Men New-Line er kun interesseret i selve den tekniske opgave, men ikke den daglige drift og

vagtfunktionen.
New-Line forhandler med Kjeld Larsen pt. om at deles om opgaven.

Vi ved derfor ikke endnu prisen for løsningen af opgaven, derfor er der budgetteret med

samme beløb i 20L2.

Renovation
Ingen afgørelse.
Jeg mest stemt for at samle aviser og flasker ved Hollændervej og restaffald Sammen med
grøntaffald som nu) - ved Sydbanegade.
Det giver mere besvær for beboere, men er det billigste.

Skaldeskurene ved Hollændervej/Fredensgade skulle så forblive uændret med både aviser,
restaffald og problemaffa ld.
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Generelt om skrald
Der er stadig mange der sætter deres skrald ved affaldsskurene. Ejerne skal igen indskærpe

lejerne at affald der er for stort til at komme i gennem åbningerne skal folk SELV skaffe sig af
med.
Der sker fejl i sorteringen af grøntaffald.

Der kommes plastposer med restaffald ned i kompostbeholderne.
Sorteringen skulle give os alle en besparelse på når der er mindre restaffald, men det sker ikke

hvis komposten kommer i restaffaldet.

Status på vandrensning
Ingen store problemer, men stadig en opfordring til IKKE at smide affald i toilettet.
Der mangler kun udskiftning på en enkelt pumpe

Status på vandafledning
Vandrensningen bliver hvert år kontrolleret af Kolding Kommune - og alt er i orden.

Vi leder vandet direkte ud i undergrunden efter sidste rensning i pyramiden.

De fælles arealer
Den store opgave med at male træværket er nu - næsten - helt færdig og alle planterne kan

begynde at vokse op igen. Søen er renset op og

Der er ikke planlagt større opgaver i 2011 i haven.
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