
Ønsker fra beboerne i Grønhøj – efter udsendelse af Nyhedsbrev. 
 

Bedre underlag P-pladserne 

 

 

 

Ingen huslejestigning i en periode 

 

 

Bankestativer til små tæpper o.l 

 

Kirsten og Ib – Østerhøjvej 30 

 

Christian Jensen, Øs.32 

(udeudvalg)  

Bordtennisbord til Fælleshuset 

 

5849kr 

 

Rune og Mette – Snarestræde 10 

Lars Geil, Sk 7 

Elva  Øs. 16 

Forhaver – ny jord, nyt græs. 

Særligt fordi soklen er meget 

synlig mange steder - Anlægs-

makeover. 

 

Montering af ens kroge/beslag på 

alle huse på yderside. Beslag og 

kroge kunne – hvis man ønskede 

det - anvendes til hængekøje eller 

solsejl. Et solsejl er mindre 

bombastisk end en pavillon og kan 

lettere fjernes.  

 

Solceller på tagene.  

 

Air condition – fx drevet af 

solceller (el) og el. solfangere 

(vand) 

 

Anne B. L. Snarestræde 6 

Gerd, Sn 4, Claus Sk. 9 

 

 

 

Anne,Elva  

 

 

 

 

 

 

 

Anne, Pia og Thomas, Sk13, 

Claus, Jannik, Sn 6, Lilian Øs. 60, 

Guy Sn1 

 

 

 



 

 

Fælles regnvandsopsamling fx 4 – 

6 steder i Grønhøj – til bilvask, 

plantevanding, cykelvask mv. 

 

Istandsættelse af køkkener, der 

har været her siden Grønhøjs start. 

Fx køkkenborde, lister, elementer, 

og herunder udskifting af hårde 

hvidevarer til energiklasse A. 

 

Ny udsmykning til vægge i 

Fælleshuset 

Hyppigere hovedrengøring af 

fælleshuset 

 

Overdækkede 

cykelskure/cykelstativer med lys i 

forbindelse med P-pladser. Så får 

vi lidt mere plads i de små forhaver 

og vores cykler kunne holde lidt 

længere tid. 

 

Bedre lys/lys der varer i længere 

tid i affaldsskure 

 

 

Tilladelse til at etablere markiser 

– konsensus om udseende !! 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian, Anne, Guy 

 

 

 

Malene og Peter, Øs. 56 

(Thomas), Pernille D. Øs. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiken, Øs. 12, Anne, Mette 

 

 

 

 

 

 

Maiken 

 

 

 

 

Cykelskure, da vi ikke har plads i 

vores skure til alle de cykler. 
Dorte Pedersen Østerhøjvej 64 

 



 

 

 

Beton bordtennis borde. De kan 

stå udenfor hele året på 

gruspladsen. 

Hjemmeside A-sport.dk 

En stor grill/bålplads det skaber 

noget fællesskab. 

Dette vil nok kræve et regelsæt.  

 

 

Pernille og Kenneth 

Østerhøjvej 24. 

 

Jannik, Elva. 

Pernille D, Bertrand Øs.28, Guy 

 

Træterrasse udfor fælleshuset 

evt. med grill plads på bagsiden af 

Fælleshuset 

 

 

Gunnar Cameron, Snarestræde 4 

Thomas, Lillian, Mette, Jannik, 

Guy 

Markiser på husenes bagsider – 

baghaven. 

 

 

 

 

 

 

Erol Balkan, Snarestræde 7 

Fordelingsnøgle? 

Den gode nyhed er, at vi har fået 

penge tilbage i skat :-) 

Den dårlige nyhed er, at vi gennem 

rigtig mange år har betalt for meget 

i skat (penge vi fx ellers kunne have 

fået forrentet på en 

pensionsopsparing eller brugt til 

intern vedligehold af vores bolig). 

Eftersom det er penge, vi har betalt 

for meget, synes jeg det mest 

rimelige er, at pengene fordeles 

Inger Pucil, Snarestræde 1 

Bertrand, Peter. 



tilbage til den enkelte husstand, alt 

efter hvor længe vi har boet her - i 

den form det kan lade sig gøre.  

Mulighed for istandsættelse pr. 

husstand for kr. 10.000,00. 

 

Ingen huslejestigning de næste 

par år og/eller 

 

 

 

Jeanette Balkan, Snarestræde 7 

Solceller/spare på strømmen 

 

 

 

 

Flere beboer. Se ovenfor 

Klimaanlæg på første sal i husene 

 

 

 

 

 

 

Thomas Wulf, Skyttestræde 13 

 

Se under solceller ovenfor. 

En sum bruges til aflåsning af 

affaldsskure, jeg synes det er et 

voksende problem at der står skrald 

på jorden, der burde være kørt til 

genbrugen. Måske det kunne løses 

via lås? Jeg ved det ikke? 

Storskrald 

En sum bruges til at der ikke er 

huslejestigning de næste 3 år, for 

at bevare nuværende (høje) niveau, 

så det også i fremtiden bliver 

attraktivt for nye beboere at søge 

herud. 

Helle Ratz, Østerhøjvej 52 

 

 

 

 

 

Maiken 



 

 

 

En sum til opsparing, man ved jo 

aldrig hvad der kommer? 

 

 

Størstedelen af pengene synes jeg 

skal gå tilbage til den enkelte 

husstand til forbedringer af 

boligen. Indvendigt og udvendigt. 

Fx gulve, køkkener, bad, fliser i 

haven, noget der kan forøge og 

forskønne værdien af boligen, som 

jeg igen mener vil gøre det mere 

attraktivt i fremtiden for nye 

beboere at søge herud. 

 

 

Etablering af solceller.  

 

Facadevask.  

 

Regnvandstønder med filter og 

/børnesikring naturligvis  

 

 

 

 

Lillian  

 

3b? bestyrelsen. 

 

Se ovenfor 

Flere affaldscontainer 

 

 

 

Discokugle og spotlights  

 

Guy, Bertrand 

Projektor til biograf” i fælleshus 

 

Guy, Bertrand, Thomas, Jannik, 

Gert 

Udendørs  vandhaner Eva, Gert 



Stor fest Eva Øs. 48, Jannik, Lillian,  

Altaner   

 


