
 

 

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 13. juni 2018. 
                                               Fremmødte:   Hedy, Anne-Charlotte, Jan Erik og Hans. 
  Afbud:           Charlotte og Inger 
 
 
Dagsorden: 

1. Status på markvandringen. 
 
a) Plader foran vinduer i p-niveau. 
b) Rækværk og sten på Grønne Plads. 
c) Trafikbomme. 
 

2. Stenbede ved miljøstien. 
3. Klager over fugle. 

 
a) Råger ved Nærbiksen. (Bilag 1) 
b) Duer. (Bilag 2) 
 

4. Bord i pavillon på legepladsen Sankt Hans Plads. (Bilag 3) 
5. Forespørgelse om rundvisning i friarealerne. (Bilag 4) 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

ad. 1 a)  Jan Erik undersøger om vi kan finde en standart løsning til fremtidige udlejninger. Der tages 
senere kontakt til lejeren. Bl. 13. 
 
b) Jan Erik fortalte at det ved etablering af det nyt træværk var ødelagt et jord anker. Man aftalte med 
leverandøren, at dette evt. kunne laves senere, hvis det viste sig nødvendigt. Der er taget initiativ til 
udbedring. 
 
c) Trafikbommene er ofte ikke lukket efter arbejdstid. Jan Erik tager fat i de ansatte og indskærper at 
det skal lukkes. 
 

ad. 2 Der kommer meget ukrudt på de - under miljøsagen-  anlagte bede på sti-niveauet. Jan Erik foreslog 
at bedene lægges om således at der kommer en plantedug under og et tykkere lag skærver over. Man 
vedtog at dette udføres ved et af bedene som forsøg. 
 

ad. 3 a) Man undersøger hvad man må, med hensyn til at rive reder ned. Sagen tages op på næste møde. 
 
b) Der er mange steder i p-niveauet, hvor der kan laves duereder. Det vil derfor blive en omfattende 
og dyr sag at sætte dueværn op i p-niveauet. Vi bør først og fremmest værne om de store buske og 
træer, således at duerne bygger rede i træer og buske. Man kan så koncentrere dueværn i 
parkeringsbure. 
 

ad. 4 En lille gr. kvinder har spurgt om vi kan få et lille bord sat op i pavillonen på den store legeplads. 
Hedy og Hans har været dernede og se på sagen. De mener at det er en god ide. Jan Erik taler med 



tømreren om at lave et lille bord til kaffekopperne. 
 

ad. 5 Hans meddelelse Maiken at FAU gerne vil lave en rundtur i friarealerne til den kommende Åben Hus 
arrangement. 
 

ad. 6 Næste møde er aftalt til den 8. august kl. 16.30 
 

ad. 7 Hans Spurgte til blomsterengen bag ved Bl. 46. Jan Erik fortalte at der var sået tidligere. Men tørken 
har været så slem at det ikke rigtigt er spiret. Gartnerafdelingen har ikke kapacitet til at vande. 
 
Jan Erik fortalte at man ikke mere kan få den pil, som er plantet på piletorvet. Det skal jo plantes 
erstatninger for de som gik tabt. Man blev enige om at købe noget der ligner mest muligt. 
 
Jan Erik var blevet kontaktet af en beboer som mente at man skulle klippe hæggene ned foran 
småhaverne, så man kan se haverne når man cykler forbi. Dette er i modstrid med FAU´s indstilling 
og mål med småhaverne. Småhaverne er anlagt af FAU. Ideen var at man ved at lave nogle 
anderledes bede lidt væk fra alfa vej, for således at udvide friarealerne og give udtryk af større og 
mere spændende friarealer. Man skal kunne vælge at besøge småhaverne. 

 
 
Referat  
Hans  
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