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Referat af møde i Friarealudvalget den 12. juni 2019. 
                                               Fremmødte:  Anne-Charlotte og Hans.  Afbud: Inger, Jan Erik og Hedy 
  Ikke fremmødt: Erland. 
   
 
 
Dagsorden: 

1. Lommehaver. Status. 
2. Vanding af Dahliahaven og krydderrihaven.  
3. Blomstereng bag bl. 46. 
4. Tilrettelæggelse af fugletur. 
5. Rapport omhandlende friarealer. 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

ad. 1 Jan Erik fortalte at man i øjeblikket arbejder på Lommehaverne. Enebærhaven rengøres i dag. Der er 
blevet plantet supplerende planter på skråningen ned til haven. På Rododendronhaven er en birk 
blevet beskåret. Græshaven er blevet luget, og der bliver plantet supplerende planter snarest. 
 

ad. 2 Jan Erik har bestilt 2 haner til haverne. Der skal findes mulighed for opbevaring af slanger. 
 

ad. 3 Blomsterengen er lige blevet tilsået med en engblomsterblanding til lerjord. Haven har fået vand fra 
regn i løbet af natten. 
 

ad. 4  Jan Erik køber gave til Thomas Turen afholdes den 19. juni. 
 

ad. 5 Udvalget finder at rapporten nævner nogle ting som der naturligvis skal tages hånd om af sikkerheds 
mæssige grunde. Udvalget finder også at Willies rapport fokusere så meget på forsikringsmæssige 
forhold at det er helt ude af proportioner. Udvalget ønsker ikke et friareal på de betingelser som 
Willies tegner i rapporten. 
 
Udvalgets medlemmer gennemgår rapporten hver for sig. Rapporten tages op på næste møde, hvor 
medlemmerne kan tage enkelte punkter op. 
 

ad. 6 Næste møde er den 14. august 16.30. 
 

ad. 7 Jan Erik fortalte at gartnerafdelingen starter med at gennemgå grønningerne mellem blokkene i næste 
uge. Det vil naturligvis tage et stykke tid før man er igennem hele bebyggelsen.   
 
Hans fortalte at han og Hedy havde renset i Daliahaven. Der lægges knolde snarest. Hans fortalte 
også at han og Hedy vil komme med et forslag om at ændre lidt på havens udseende. 

 
Referat 
Hans 38 2.sal R 
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