
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 
Hans                             38 2. R 
Hedy                               104F 
Charlotte                         239A 
Erland                              451F 
Inger                              287E 1 

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

Referat af møde i Friarealudvalget den 12. december 2018 
2018. 

                                               Fremmødte:   Jan Erik, Hedy, Anne-Charlotte og Hans  Afbud: Inger 
  Ikke fremmødt: Inger og Anne-Charlotte 
 
 
Dagsorden: 

1. Status på igangværende sager 
 
a) Plader foran vinduer i p-niveau. 
b) Platanerne ved bl. 22 syd. 
 

2. Fældning af træer ved 119. Hvad blev der besluttet?) 
3. Oversigtsskilte.  
4. Skævt fyrretræ på Skolestien. 
5. Fremtidig arbejde med haverne. (Dahliahaven og Krydderhaven) 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

ad. 1 A)   Jan Erik havde talt med Palle Rye om at få udarbejdet et forslag til ensartet afskærmning, som så    
tilbydes ved nye udlejninger. Jan Erik finder ud af om driften kan betale for de eksisterende. 
 
B)    Jan Erik fortalte, at man ikke kunne plante den sidste Platan fordi stupfræseren gik i stykker. 
Der bliver fræset i morgen, og der plantes senere. 
 

ad. 2 Man blev enige om, at Jan Erik og Hans går ud og ser på stedet senere. 
 

ad. 3 Skiltene omfatter kun terrænniveauet, man var derfor enige om at der ikke markeres steder udenfor 
dette niveau. Der var enighed om at det stadig er nummereringen som er det centrale i skiltene, 
hvorfor man ikke ønsker aktiviteter, som kan ændres uden videre, stadig ikke skal med på skiltet. 
 
Udvalget besluttede hvad der af nye aktiviteter på terrænniveau skal med på skiltet. Hans holder et 
møde med Br-sek. For at orientere hende. 
 

ad. 4 Træet fældes. 
 

ad. 5 Jan Erik undersøger mulighederne for at etablere vandhaner ved haverne. 
Udvalget laver et opslag i Midtpunktet om frivillig hjælp til Friarealudvalget med arbejdet i haverne. 
 

ad. 6 Næste møde er 13 februar kl. 16:30. På næste møde aftales dato for de næste 3 møder. 
 

ad. 7 Charlotte ville gerne have træer ved nordenden af bl. 31 på dagsordenen. 
 
Anne-Charlotte fortalte, at der er flere lamper på gitterstien som ikke lyser. Hedy mente, at der var 
nogle lysbånd ved rutsjebanen på aktivitetspladsen, som lyser svagt. 
 
Jan Erik fortalte at driften havde haft firmaet Icopal Entreprise A/S og Brunch Bygningsfysik APS til 



at lave en gennemgang af terrasser og tage. Der er mange plantekasser, som trænger til at blive 
renoveret eller udskiftet. Der er 4 steder med store træer som bør fjernes med det samme. 
 
Jan Erik fortalte, at gartnerafdelingen har plantet supplerende planter på skråningerne ned mod 
frugthaverne. Ligeledes er der plantet bunddægge i grønningen mellem blokkene 11 og 12. 

 
 
Referat 
Hans 38 2. R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat 
Hans  
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