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Vicevært

Gennemgang af området

Vicevært
TDC-Pension har som det må være alle bekendt ansat Jens Her-
mansen som vicevært for både Meulenborg Park og Enghave Park 
i Allerød. Det betyder at vi her har en 40% vicevært og beboer-
repræsentationen har gjort indsigelse mod dette:

Efter en gennemgang af forholdet Vicevært/antal lejligheder 
i de øvrige TDC-Pension ejendomme forekommer det os 
urimeligt at Jens Hermansen alene skal tage sig af 226 lej-
ligheder. Vi er bekendt med at der kan tilkøbes hjælp til forskel-
lige arbejder, men vi foretrækker afgjort at have én vicevært til 
Meulenborg Park og én til Allerød. På den måde kan de i træng-
te situationer hjælpe hinanden, og vi får med tiden et bedre 
vedligeholdt område.

Endnu dog uden skriftligt svar eller på anden måde argumentation 
for fordelene ved den nuværende løsning.

På de sidste budgetmøder har vi påpeget de store udgifter ved 
tilkøbt hjælp til VVS og havearbejde. Vi mener at disse udgifter 
burde kunne formindskes en hel del hvis vi havde en vicevært på 
fuld tid. Udskiftning af armaturer/pakninger, oprydning i bede og 
græsslåning burde det ikke være nødvendigt at have fremmed ar-
bejdskraft til at udføre.

Området
Vi har genengået hele området for sammen med viceværten at få 
klarhed over hvor vedligeholdensen ikke har været optimal. 
Se nedenstående :

Rengøring og nyt græs på parkeringspladser Øst & Vest.
Fliserne på p-pladserne renses og der sås græs igen hvor det er 
nødvendigt.

Generel lugning/oprensning af bede.
Buskene i parken beskæres og når det er sket vurderes  om det 
er nødvendigt med kantning af bedene af hensyn til græsslånin-
gen.

Tilplantning af terræn ved et par vest gavle.
Stedsegrønne planter ved gavle genplantes hvor de er gået ud 
eller fjernet. 
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Etablering af flisesti ved vestlige gavl mod skoven. 
Bliver ikke til noget, for kostbart at etablere.

Rensning af tagrender v. rækkehus fra Nr. 46 --- . 
Skulle være udført, der holdes øje med dette ved kraftige regnskyl.

Beskæring af træer v. øvre parkering, vest, og mod Meulen-
borg Park 2
Træerne på den store parkeringsplads beskæres. Træerne ind 
mod nr. 2 fældes hvor de er til gene for beboerne.

Containerplads, afskærmning og mulighed for aflæsning af 
haveaffald. 
Det bliver/er muligt at komme af med sit haveaffald på området til 
højre for containerafskærmningen.
En egentlig afskærmning af hele containerområdet afventer kom-
munens planer angående affaldssortering.

Fjernelse af græs/ukrudt mellem fliser på gangarealer, kant-
ning af stier.
Foregår løbende.

Opsætning af pæl v. sving på tilkørselsvej mod øst-parkering. 
( ud for Nr. 64, H. side) 
Sten i svinget rejses og males gul i toppen så den kan ses af alle.

Forlængelse af hæk v. Kirsebærbakken eller flytning af skilt 
ved indgang.
Hækken forlænges så det ikke bliver muligt at komme den vej ind i 
parken. 

Total udrensning af buskads mod syd & øst v. tilkørselsvej. 
Fremhæver gode træer og planter og kan give en forøgelse af 
parkareal på op til 20%!
Brombærkrat fjernes så vidt muligt fra rododendron busken, i om-
rådet ved Parykbusken samt på arealet mod Kirsebærbakken.
Der ryddes i det hele taget op i buskadset mod Kirsebærbakken og 
TDC undersøger beskæring af træerne mod samme.
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Vandløb/bæk oprenses. 
Pileurt fjernes
TDC undersøger om pileurten på skrænten mod øst i det hele 
taget er på vores grund. Under alle omstændigheder et arbejde der 
skal koordineres med kommunen.

Vandudsivning på tilkørselsvej.
Kilden og vandløbet med brøndkassen renses op, det afhjælper 
måske udsivningen af vand på tilkørselsvejen.

Asfaltering/Udbedring af tilkørselsvej.
Midlertidig udbedring er foretaget og til næste år pålægges et slid-
lag der vil fjerne stenkanten, som erstattes med en påmalet stribe 
for at adskille vej/fortov.

Festlokalet.
Udvalget for festlokalet har sendt forslag frem om en række tiltag 
der fortsat arbejdes med at få indført. Er sendt til TDC-Pension.
Lejen for lokalet er nedsat til kr. 300,00 og et depositum på kr. 
500,00.
Der er Yoga hold hver onsdag formiddag. I øjeblikket også tirs-
dag aften.

Badebroerne.
Der er nu bænk på Nord. På Syd er ny platform nu forankret i 
cementkanten. 
En løsning på stige fra platform til vandkanten på Syd undersøg-
es. Gode ideer velkomne. Skal være til at afmontere om vinteren.

Venlig hilsen
Beboerrepræsentationen

Festlokalet

Badebroerne


