
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 

Hans                             38 2. R 

Hedy                               104F 

Charlotte                         239A 

 

 

Betina                             Driftschef 

Palle Rye                 Driftsleder 

Lee Braun          Gartner afdelingen 

 

Referat af møde i Friarealudvalget den 11. august 2021  
 

                                                Fremmødte:    Hedy, Lee og Hans. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af mødet 16. juni 2021. 

2. Opfølgning på igangværende sager: 

 

a.  Undervisningsbord på legepladsen på Sankt Hans Torvet. 

b.  Birkhøjmarken (Habitats rapport kan ses på hjemmesiden under nyheder). 

c.  Fældning af tæer ved 155A. 

d.  Status på legepladser 

e.  Opsætning af insekthotel. 

 

3. Grønningerne mellem blokkene. 

4. Bekæmpning af Gyldenris. 

5. Planlægning af markvandring. 

6. Næste møde. 

7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 

 

ad. 1 Referatet blev godkendt. 

 

ad. 2 a) Lee kunne fortælle, at undervisningsbænken kommer og bliver opsat i næste uge. 

 

b) Hans orienterede om, at der har været en uformel kontakt til kommunen. Her erfarede man, at 

tankerne om at lave padelbaner på grunden ikke er opgivet. Nu taler man flere udendørs baner. 

 

c) Det store frugttræ i frugthaven beskæres. Det overvejes at fælde et fyrretræ i selve grønningen. 

Man ser på området på kommende markvandring. 

 

d) Rutsjebanen på aktivitetspladsen er i stykker. Selve rutsjepladen er revnet og svejsninger er gået 

op. Banen er farlig og derfor afspærret. Lee tvivler på at den kan repareres, men helt skal fornyes. 

 

Der er fortsat problemer med svævebanen. Banen kan nemt hærværkes, og det er svært at lave de 2 

årlige opstramninger. Lee undersøger priser på en ny svævebane. 

 

Legepladsen bliver i øjeblikket udbedret med hensyn til sikkerhed mv. Lee foreslog at vi udarbejder 

en plan for renovering af legepladser som omfatter alle legepladser. Man blev enige om, at starte med 

en markvandring, hvor man se på legepladser. 

 

e) Insekthotellet er sat op. Det kan let flyttes hvis vi laver et projekt for større biodiversitet i området. 

  

 

ad. 3 Der arrangeres en markvandring for at fastlægge et niveau for vedligeholdelse af grønningerne 

mellem blokkene. 

 

ad. 4 Hans fortalte at der er en del gyldenris på kælkebanen på Birkhøjmarken de er i blomst og bør fjernes 

snarest. Han fortalte også at han af og til finder gyldenris i friarealerne. Han hiver dem konsekvent 



op. Det bør vil alle gøre. Lee ville tale med de ansatte om gyldenris. 

 

ad. 5 Markvandring i grønningerne: Fredag den 20. august. Man mødes ved Servicecentralen kl. 9:30. 

Markvandring på legepladserne: Torsdag den 9. september. Man mødes ved Servicecentralen 9:30 

 

ad. 6 Næste ordinære møde er onsdag den 13. oktober kl. 14. (Tidspunktet kan ændres, hvis der er nogle 

som vil mødes med udvalget). 

 

ad. 7 Hans fortalte at petanque-banen er blevet luget. Det ser godt ud. 

 

Lee fortalte at nu er ventelisten på nye plantekasser på terrasserne er nede på 10 – 14 stykker. Det har 

været et stort arbejde, men nu lysner det altså. 

 

 

 

 

 

Referat  

Hans 38 2. R  

 

 

 


