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Referat af møde i Friarealudvalget den 8. juni 2022 
 
 Fremmødte:    Hedy, Lee, Hans samt Mie Jensen 
 
 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Kort status på igangværende sager: 

 
► Skilte og belysning på Frederiksborgvej. (Orientering om sagens stade) 
► Tamduer i blok 12. 
► Åbne trafikbomme.  
► Fugletur 
 

3. Fældning af træer ved 55B og 55C 
4. Opstilling og planter ved elevator til Bytorvet. 
5. Opgave til elev Mie Jensen. 
6. Nyt skab og kode til nøgleboks. 
7. Næste møde. 
8. Eventuelt og gensidig orientering 

 
 
 

ad. 1 Referatet blev godkendt. 
 

ad. 2 Skilte og belysning på Frederiksborgvej: Skiltene står hos leverandøren, som ikke har folk til at 
montere dem. Lee håber at de bliver sat op inden 14 dage. 
vi venter svar fra kommunen ang. belysning på skiltene Belysning af træerne ventes at blive 
påbegyndt i næste måned. 
 
Tamduer i Bl. 12: Hans fortalte at der stadig er en due tilbage. Han frygter at den tiltrækker en mage, 
starter med at yngle og tiltrække flere nye tamduer. Man blev enige om at se tiden lidt an. Måske 
forsvinder den.  
 
Åbne trafikbomme: Hans fortalte at det er blevet bedre. Alle bomme var lukkede i weekenden. 
 
Fugletur: Hans mindede om, at vi afholder fugletur i morgen. Hans fik gavekort til Thomas som er 
vores guide på turen. 
 

ad. 3 Der fældes et fyrretræ i kælderbedet tæt på naboblokken. Der fældes en eg i den midterste bøgepur 
oppe på stiniveauet tættest på Skolestien. 
 

ad. 4 Der laves en sammenhængende plantekasse med et sæde i midten. Plantekasser laves så den er 
nivelleret.  
 

ad. 5 Lee introducerede Mie Jensen som er elev i Boligselskabet. Som en del af uddannelsen skal hun 
selvstændigt løse en opgave i de grønne områder. Lee foreslog at vi som opgave til eleven beder Mie 
renovere en af de små bærhaver langs Grønneplads Stien. Udvalget blev enig om forslaget. 
 



ad. 6 FAU har fået et nyt skab til udvalgets mange dokumenter mv. Skabet skal deles med TMU og ØU. 
Skabet kan låses og der opbevares en fælles nøgle i en nøgleboks. Hans demonstrerede nøgleboksen 
og oplyste medlemmerne om koden. 
 

ad. 7 Man aftalte den kommende møde række. Onsdag den 10/8 – tirsdag den 11/10 og onsdag den 14/12. 
 

ad. 8 Da FAU medlemmer skulle plante knolde i Dahliahaven kunne man ikke komme til i det rum, som 
udvalget har fået til at opbevare knolde og redskaber. En beboere har tidligere fået tilladelse til at 
midlertidig at opbevare ting i rummet. Nu er rummet fyldt op med ragelse. Udvalget mener at det er 
et rum, som driften disponerer over og som så er stillet til rådighed for FAU. Lee vil undersøge 
sammenhængen og evt. foranstalte at rummet ryddes. 
 
Gartnerafdelingen er ved at plante supplerende beplantning i Sansehaven. Man vil muligvis sætte et 
insekthotel op under broen. 
 
Herudover går der meget tid med at slå græs for tiden. Lee kunne berette at fodposerne omkring 
træerne er blevet godt modtaget af beboerne. 
 
Man går i gang med at klippe og beskærer tjørnehækken og roserne i Rosenhaven. Der plantes også 
supplerende planter i Rododendronhaven på Sankt Hans Stien.  
 
 
 
Referat 
Hans 38 2. R 
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