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Nyhedsbrev 

 

April / Maj 2021 

 

 

Affaldsøer: 

Det går rigtigt godt med at sortere affald. Det næste tiltag bliver, at sortere bio- 

affald. Der arbejdes på en løsningsmodel i forhold til de eksisterende affalds 

øer. Skal vi sortere bioaffald i containere på hjul eller skal vi have delvis 

nedgravede molokker. 

Vaskeplads:  

Hørsholm kommune har været på besøg på ejendommen for at besigtige vores 

vaskeplads. Der har åbenbart været tvivl om hvor det brugte vaskevand løb hen. 

Kommunen fik gennemgået vores afløb herunder set vores olieudskillelses anlæg og 

set rapporter for det årlige tilsyn med dette. Hørsholm kommune havde intet at 

bemærke. Man foreslog dog, at ejerforeningen opfordrede vaskeplads brugere til, at 

anvende miljø rigtige sæber. 

Møl: 
 Vi er desværre ikke sluppet helt af med vore møl i kælderen men det går i den rigtige  

 retning.  

Hjertestarter: 

Bestyrelsen har besluttet, at indkøbe 2 ekstra hjertestarter. De 2 nye er placeret i nr. 6 

og i nr. 25. Den oprindelige er placeret i opgang 19.  

Vi arbejder på, at kunne afholde kurser i brug af hjertestarter så snart forholdene 

tillader dette. Mere herom når kurserne effektueres. 

I tilfælde af brug af hjertestarter bedes bestyrelsen informeres således, at nødvendige 

udskiftninger af batteri og elektroder, kan finde sted.  Se vores hjemmeside. 

Grønne områder: 

I begyndelsen af maj 2021 vil en træbeskærer gennemgå de store træer mod Øresund 

for døde grene og samtidig beskære / fjerne nedhængende mindre grene. På Gran allé 

vil der blive tyndet ud i stedsegrønne træer der er vokset sammen.  

Tjørnehækken mod golfbanen vil blive klippet når den er afblomstret. 

Tag eftersyn: 

Torsdag den 29. april vil der blive udført en tilstandsvurdering af taget på syd fløjen. I 

den forbindelse vil der blive anvendt en stor mobil lift. 
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Facader: 
 Hvis der opstår problemer med vinduer, døre, skydedøre og andet  

 på ens facade, skal man kontakte foreningen på følgende mail:

 ejerforeningen@mikkelborgpark.dk 

Brandinspektion: 

 Myndighederne har været på deres periodiske syn af  

 ejendommens fælles lokaler. Der blev efterfølgende udskiftet 

 nuværende nødudgangslys til nye LED skilte. Ellers IAB. 

Vandafløb: 

Vi er i gang med, at undersøge vore regnvandsledninger. Flere    

steder er der konstateret brud og sænkninger. Disse vil blive lavet 

i den kommende tid 

  

 

Med venlig hilsen 

Ejerforeningen og Beboerrepræsentationen.  

 

             

 


