
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 
Hans                             38 2. R 
Hedy                               104F 
Charlotte                         239A 
Inger                              287E 1 

 
Betina J. Darlslund        Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 
Jan Erik Andersen          Driften 
Lee   Brown                   Gartner afdelingen 

Referat af møde i Friarealudvalget den 11. december 2019. 
                                               Fremmødte:  Jan Erik, Lee, Charlotte, Hedy og Hans.  Afbud: Inger 
 
 
 

Dagsorden: 
1. Oversigtsskilte. 
2. Legepladsen på Sankt Hans Torv (Status). 
3. Maling af salamanderen på Tjørnetorvet 
4. Træer på Birkhøj. 
5. Plantekummer på gangstrøget. 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

ad. 1 Udvalget godkendte det fremlagte forslag til renovering af skiltene. Maiken og driften arbejder videre 
med sagen. 
 

ad. 2 Der var flertal for at opsætte et klatrenet. Indkøb 50.000 + moms. Driften forhandler naturligvis om 
en evt. rabat. Arbejdet udføres til foråret efter en Br-sag. 
 

ad. 3 Legeredskaberne på legepladsen på Tjørnetovet blev tidligere malet. Malingen på salamanderen er 
allerede slidt af. Der blev også malet i andre farver, og fremstår nu som forfalden. 
Jan Erik og Lee undersøger om der er penge til at få den malet igen. Den males i de oprindelige farver 
i sort og gul. 
 

ad. 4 Der er stadig færre træer i grønningerne på Birkehøjterrasserne. Der er penge på budgettet til 
beplantninger. Der suppleres med fyr og birk. 
 

ad. 5 Jan Erik og Lee fortalte at de havde fået tilbud på en rund plantekumme i coten. Prisen er stort set den 
samme som vi betaler for de nuværende plantekummer. 
  
Man blev enige om at få lavet et par plantekummer i coten, som sættes op som et forsøg. Falder det 
godt ud laves den en plan for udskiftning af de øvrige kummer. Denne rejses naturligvis som en Br-
sag. 
 

ad. 6 Næste møde 12/2 (ordinært møde)  
15. april (Markvandring) 
10. Juni (Ordinært møde) 
 

ad. 7 Lee fortalte at der tilsyneladende er blevet stjålet armaturer fra belysningen under træerne langs 
Frederiksborgvej. 
 
Lee fortalte at man i øjeblikket beskærer platanerne og ordner bede. Der er også en del kjloark 
arbejde i gang for tiden. 
 
Jan Erik fortalte, at han har fået en anden driftsmæssig funktion. Han mente derfor at det langt hen af 
vejen er spild at tid at han fremover deltager i udvalgets møder. Han ville dog gerne komme og 
hjælpe med sine erfaringer, hvis der i specielle tilfælde skulle blive brug for det. 



 
Friarealudvalget takker Jan Erik for hans store indsats med friarealerne samt for det gode samarbejde 
over en lang række år. 
 
Referat:  
Hans 38 2. R 


