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Lee Braun          

 

 

Betina                             Driftschef 

Palle Rye                 Driftsleder 

 

Referat af møde i Friarealudvalget den 13. oktober 2021  
 

                                                Fremmødte:    Hedy, Lee og Hans. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Undervisningssæt på legepladsen.  

3. Birkhøjmarken. (Orientering om sagens stade) 

4. Renovering af skilte på Frederiksborgvej. 

5. Evt. projekter om forbedring af biodiversitet. (Udvalget debattere mulige tiltag). 

6. Eventuelle møder: 

 

► Markvandring langs Frederiksborgvej. 

► Optagning af knolde. 

 

7. Næste møde 

8. Eventuelt og gensidig orientering 

 

 

ad. 1 Referatet blev godkendt. 

 

ad. 2 Det opsatte bord og bænkesæt er ikke gravet dybt nok ned. Højden mellem bænke og bord et for stor, 

og det passer ikke til målgruppen. 

Lee har kontaktet firmaet, men de er ikke vendt tilbage. Han vil nu kontakte salgskontoret og 

vedhæfte et billede. 

 

ad. 3 Hans orienterede om sagens stade: Det ser ud til at kommunen har opgivet tanken om at lade opfører 

padelbaner på området. Samtidig ser det ud som om der er interesse for vores plan om mere 

biodiversitet. Der kommer næppe noget nyt før start af november. 

 

ad. 4 Der er endnu ikke sket noget omkring opmaling af skiltene. Der arbejdet med den manglende 

belysning på træerne. Der vil blive arbejdet simultant på begge sager. 

 

ad. 5 Hans har lavet BR-sag om finansiering af projekter om biodiversitet i selve bebyggelsen. Blokrådet 

anmodes om at afsætte 60.000 kr. til sagen. 

 

Udvalget var enige om at: Der er to muligheder for at arbejde med biodiversitet i FM. 

  

1. Flere mindre projekter på de store græsarealer bag de østlige blokke.  

2. Et stort samlede projekt langs Frederiksborgvej. Kan evt. kombineres med hellerne midt på vejen. 

3. Bare at lade plænegræs gro er udvalget imod, da det giver en meget begrænset biodiversitet og       

skaber problemer med græspollen. 

4. Der var enighed om at der skal ske noget med forsøget bag bl. 46. 

5. I øjeblikket laves der fodposer omkring træer på plænerne med snebær. Dette kunne gøres med 

vilde blomster. 

6. Man overvejer vilde blomster bag de kommende affaldsøer. Det vil gøre det lettere at rydde op når 

beboere efterlader affald bag molokkerne. 

 

 



ad. 6 Der foretages en markvandring langs Frederiksborgvej og på Skolestien ved Lindetræerne den 27. kl. 

13:00 Man mødes ved Servicecentralen. 

 

Optagning ad Dahlia-knolde den 8. november kl. 10. Man mødes ved haven. 

 

ad. 7 Næste møde er den 8. december kl. 14.00 

 

ad. 8 Lee fortalte nat man lige nu fjerner ukurante træer i Birkhøjterrasserne. Man fortsætter herefter i de 

andre kvarterer.  

 

Legepladserne repareres i øjeblikket af et legepladsfirma. 

 

Der er sat supplerende krokus i anden ved krydset Frederiksborgvej og Paltholmvej. 

 

Der plantes supplerende træer på Tjørnetorvet.  
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Referat  

Hans 38 2. R  

 

 

 


