Molokker – Eriksgård, Hørbrækkerhuset, Scandis, Tårnby, Lautrupgård
Der laves nedgravet (eller delvist nedgravet) affaldssystemer på ovenstående afdelinger.
På alle afdelinger, hvor det opføres, er der gjort klar til affaldssortering. Både den som er gældende i de
respektive kommuner, men også gjort klar til at der kan etableres yderligere sortering, hvor vi kan se, at der
er yderligere sorteringsregler på.

Vinduesfacader i fælleskøkken – Lautrupgård
De kæmpe glasfacader, der er på ejendommen, fungerer som et drivhus. Om sommeren er der ulideligt
varmt og frysende koldt om vinteren. De vinduer og den konstruktion, der er nu, er ved at være gammel og
utæt.
Der laves en ny facade, hvor der skal være et bedre indeklima i rummet, så det kan være med til at
understøtte det sociale og ikke kun være et rum med en ovn.
Facade – Amager
Facaderne males og repareres.
Varmecentral – Kronborg
De gamle varmecentraler ved hver bygning er delvist eller helt udkørt. Der udskiftes til nye varmecentraler,
som laves i samarbejde med fjernevarmen. Der tages hensyn til deres rådgivning og anbefalinger. Så der
derved kan komme den bedst mulige løsning.
Nye døre/låse – Lau. Sørensensvej
Dørene og låsene i baggården udskiftes. De eksisterende døre er ved at være slidte og delvist forgået.
Taget den voldsomme episode i mente, så er det meget tiltrængt at få sat nye døre i.
Samtidig med der skiftes døre, så kommer der også elektronisk lås på dørene.
Energimålere – Scandis
De nuværende målere på Scandis fungerer ikke. Der har længe været et ønske om at få nye målere på, så
der kan komme en korrekt måling af forbrug.
Der udskiftes til Ista målere.
Asfalt – Tårnby
Der etableres ny asfalt på privat-fællesvejen og parkeringspladsen.
Den eksisterende asfalt er hullet og udslidt.
Radiator – Trekroner
Der er lavet ny varmecentral på ejendommen.
Der er i gang med at blive skiftet alle radiatorerne i lejemålene. Så kan de gamle radiatorer blive udskiftet
med nye gode radiatorer. Dette gøres for at forbedre den effekt som den nye varmecentral har. Så der kan
komme fuldt udbytte af en helt ny varmecentral.
Vinduer – Trekroner
Vinduerne på Trekroner er utætte og delvist tæret. Der skiftes til nye termoruder.
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Skure – Lautrupgård
Der laves nye cykelskure og redskabskure. De gamle træskure er ved at falde sammen, og beplantningen er
helt vild.
Der laves nye skure, hvor der ikke er træfacader på, men derimod med en hæk som facade/væg. Det vil gøre
skurene falder mere i ét, -med det naturskønne område, der er på ejendommen.

