
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 

Hans                             38 2. R 

Hedy                               104F 

Lee Braun          

 

 

Betina                             Driftschef 

Palle Rye                 Driftsleder 

 

Referat af møde i Friarealudvalget den 9. februar 2022 
 

                                                Fremmødte:    Hedy, Lee og Hans. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Skiltning ved indkørslerne til stamvejene. (Vi går en tur og ser på områderne.) 

3. Status på igangværende sager: 

 

► Skilte og belysning på Frederiksborgvej. (Orientering om sagens stade). 

► Renovering af legepladser. (Orientering) 

►Birkhøjmarken. (Orientering). 

 

4. Tamduer i blok 12. 

5. Åbne trafikbomme. Trafikbommene efterlades åbne. 

6. Vild med vilje. Kan vi finde tegningsmateriale. 

7. Genoptagelse af fugleturene? 

8. Næste møde. Ønske om at flytte mødet. 

9. Eventuelt og gensidig orientering. 

 

 

ad. 1 Referatet blev godkendt. 

 

ad. 2 Et transportfirma har henvendt sig fordi de mener at skiltningen om max. højde for indkørsel på 

Stamvejene er mangelfuld. Udvalget var en tur ude at se på skiltningen. Udvalget mener ikke at 

skiltningen er mangelfuld. Der var dog to skilte som trænger til udskiftning eller rengøring. 

 

ad. 3 Skilte og belysning på Frederiksborgvej: Der kommer et firma og ser på skiltene på tirsdag. 

Belysningen ser vores elektrikerfirma på efterfølgende når de renovere belysningen på træerne. Lee 

har henvendt sig til Kommunen for at få retningslinjer for belysning af trafikskilte.  

 

Legepladser: Lee fortalte, at driften har lagt et lag grus mere på legepladsen på Sankt Hans Torvet. 

Hans fortalte, at han på Br.-mødet orienterede om legepladserne, og at FAU ville anmode om et 

større beløb til renovering af legepladser på næste budget. 

 

Hans fortalte at kommunen nu arbejder på et forslag til brugsaftale.  

 

ad. 4 For to år siden flyttede to par tamduer ind i P-niveauet i blok 12. I FAU forventede vi at de ville blive 

smidt ud af skovduerne, men det er ikke sket. De sviner meget og der er risiko for at der kommer 

flere, da de sidste år fik unger på vingerne. Tamduer er efterkommere af klippeduer, og regnes derfor 

for invasive. FAU har derfor oplyst driften om, at disse duer i henhold til loven om vildtskade må 

reguleres. 

 

Driften har derfor henvendt sig til et skadedyrsfirma for at få duerne fjernet. Det lykkes dog ikke at få 

alle dyr med i første omgang, hvorfor firmaet kommer igen. 

 

Lee mente at antallet af duer er faldet det sidste år. Hans havde også den opfattelse.  

 

Hans  fortalte at der er et par skovduer som tilsyneladende er blevet oversprøjtet med grøn maling. 

Dette kan udvikle sig til dyrplageri, da fuglene ikke kan holde varmen. Man forsøger at holde øje 



med sagen 

 

ad. 5 Hans havde flere gange set at trafikbommene ikke lukkes til fyraften. Også i weekenderne står de ofte 

åben. Det er uheldigt, da det tidligere har givet anledning til motortrafik på stierne. 

 

Lee ville tale med mandskabet om problemet og understrege at bommene skal lukkes hver dag inden 

fyraften. 

 

ad. 6 Lee ville undersøge om vi har tegninger af græsområderne, som kan bruges til arbejdet med Vild med 

Vilje. 

 

ad. 7 Der har været flere som opfordre til at fugletuerne genoptages. Hans kontakter Thomas for at høre om 

han vil være med. 

 

ad. 8 Mødet i april flyttes til 20. april. Da der den 6. er møde i Organisationsbestyrelse. 

 

ad. 9 Lee spurgte om man måtte sætte spiselige blomster i kummerne i Urtehaven. Udvalget mente, at det 

ville være indenfor konceptet. 

 

Det blev foreslået at glasburet i nordenden af blok A indgår i renovering af legepladserne. Sagen 

undersøges. 

 

Dahliahaven beplantes den 22. april kl. 10.00  

 

 

  

 

Referat 

Hans 38 2. R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


