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Referat af møde i Friarealudvalget den 8. december 2021  
 

                                                Fremmødte:    Hedy, Lee og Hans. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Status på igangværende sager: 

 

► Møbler på legepladsen på Sankt Hans Torv. 

► Reparation af legepladser. 

► Renovering af skilte langs Frederiksborgvej. 

► Projekter til forbedring af biodiversiteten. (Se indlæg i FM 554 side 14) 

 

 

3. Anmodning om fældning af træ ved 204B. 

4. Arbejdet i det kommende år. 

5. Dato får de kommende møder. 

6. Eventuelt og gensidig orientering. 

 

 

ad. 1 Referatet af sidste møde blev godkendt. 

 

ad. 2 Lee fortalte at man ikke havde fået reaktion på henvendelsen til Legepladsfirmaet. Men da der 

mangler grus på pladsen, har man hæver underlaget ved at lægge grus på pladsen. Hedy havde set på 

pladsen. Hun mente at det var blevet bedre. Der lægges mere grus og sagen lukkes. 

 

Alle legepladser er nu gennemgået og istandsat med hensyn til sikkerhed. Nu mangler maling og 

andre æstetiske tiltag. Dog er rutsjebanen på Aktivitetspladsen ikke sat i stand, men afspærret. Man 

overvejer om der skal laves en helt ny. Man håber at banen er klar til foråret.  

 

HRH har set på opgaven og vil sende et tilbud. Det samme er tilfældet med belysning, her vil man 

udarbejde nogle forslag. Hans mente at man bør kontakte kommunen for at høre om, hvilke krav der 

stilles til belysning af skiltene. Arbejdet vil blive udført samtidig med renovering af belysningen af 

træerne. 

 

Udvalget debatterede artiklen i Midtpunktet. Man var ikke enige med bl. 21 i at der er ringe 

biodiversitet mellem blokkene, tværtimod. Det var da også de indtryk Lee og Hans havde fået ved to 

besøg af biologer fra Habitat. Her var biologerne ret begejstret for grønningerne. FAU mener også at 

artiklen syntes at være et indlæg i forsøg på at ændre beplantningen mellem blokkene og ikke at 

skabe en større biodiversitet. Og det er det der er målet for FAU. 

 

ad. 3 Beboeren i 204B har bedt om at få gjort noget ved fyrretræet, som står meget tæt på Blokken, og 

således sviner på terrassen og skygger. Udvalget har tidligere ville fælde omtalte træ, men mødte 

voldsom modstand fra den daværende lejer. Hans foreslog at man spurgte blokkens Husmøde. Hedy 

mente at sådan som træet står, kan man ikke kan byde beboeren at have træet stående uanset hvad 

andre beboer mente. Udvalget blev enig om at træet fældes. Der plantes et par nye træer længere væk 

fra blokken. 

 

ad. 4 Udvalget debatterede arbejdet og projekter for det kommende år. Men var enige om at følgende større 

sager havde første prioritet. 



 

Skilte og belysning langs Frederiksborgvej: Der er afsat penge til opmaling af skiltene. Der arbejdes 

samtidig med belysningen. 

 

Vild med Vilje: Udvalget har fået afsat et mindre beløb til forsøg med større biodiversitet.  

 

Legepladser: Der skal lægges en fremtidsplan for fornyelse af legepladserne. 

 

Boligselskabets bestyrelse forhandler en ny råderetsaftale for Birkhøjmarken. Vi forpligter os til at 

arbejde med at forbedre biodiversiteten på området. 

 

ad. 5 De næste ordinære møder i FAU: 9. februar – 6. april – 8. juni. Alle dage kl. 14.00. Med mindre nye 

medlemmer skulle ønske andet. 

 

ad. 6 Lee fortalte at den store poppel ude ved Frederiksborgvej har tabt en stor gren. Udvalget har tidligere 

givet udtryk for at træet skal fældes, hvis det på nogen måde udgør en fare. Udvalget var enig om at 

træet nu skal fældes. Man planter en gr. Blodbøge længere inde på græsset. 

 

Lee fortalte at man er ved at ordne græshaven. Den gl. græshave er nu fjernet, og området omlægges 

til den alm. Beplantning i FM. 

 

Der er indkøbt materialer til en ny bænk under Robinierne på græsplænen bag nordenden af bl. 16. 

Den ene Robinie er rådden og skal som tidligere aftalt fældes. 

 

 

 

Referat 

Hans 38 2. R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


