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løsning
Der ses på om der skal renses tage
Græs plænerne rettes til, så robotten har lettere ved at klippe
dem. Nogle steder skal hækken klippes lidt længere ind,
andre steder skal de fyldes lidt jord på, så det bliver mere
jævnt. Ved nr. 10-12 skal kanten langs fliserne rettes af
Der er udført udvendig malerarbejde, men de når desværre
ikke at få resten med i år. Fra nr.26 og opefter i de lige nr.
bliver malet i 2020. der er rigtig mange malerklatter på gavl
og tagrender. Maleren har taget billeder af bygningerne inden
de gik i gang. Så det er maler klatter fra tidligere års
malerarbejde
Der er flere steder hvor gummifugerne ved vinduer og døre
trænger til udskiftning/reparation
Der stå tit vand den sidste meter inden stien, kan der gøres
noget ved dette, event hæve fliser eller etablere dræn.
Hækken langs med vandværket og ved nr. 17 er bestilt til at
blive skiftet i efteråret 2019. beboer skal have besked inden
Der står 4 træer langs skuret ud mod stien. Kan de fjernes,
kontakt beboer.
Der står en stor tuja som ødelægger hækken og skærmer for
gadelampen. Kan den fjernes.
Der står en troldhassel og et andet træ, som står rimelig tæt
på boligen og tagrenden
Sandfang ved nr. 48 er stoppet mellem sandfang og faskine
Hækken ved nr. 50 trænger til udskiftning
Der står et stort træ som fjernes
Sokkelen eftergås for revner
Brædder rådne, de skiftes i forbindelse med malerarbejdet i
2020
Tagrenden er utæt flere steder
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Nr. 77-79 stien
Nr. 77 mår
Nr. 77 faskine
Nr. 77 hæk
Visevært bygningen
Nr. 9 sokkel
Nr. 7 nedløb

Kan stien gøres bredere så det letter snerydning, der stå tit
vand på stien
Tråd som sidder ved gavlende gøres fast
Faskinen efterses, den er stoppet
Hækken mod det fælles grønne område klippes ind, den er
meget bred
Porten ind til gren affaldsplads er meget dårlig. Der ses på ny
port
Sokkelen er revnet
Nedløb rep ved skuret, regnvandstanken er monteret forkert
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