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Referat af møde i Friarealudvalget den 14. august 2019. 
                                               Fremmødte:  Jan Erik, Lee, Hedy, Anne-Charlotte og Hans.  Afbud: Inger 
   
 
Dagsorden: 

1. Vanding af Dahliahaven og krydderrihaven (Status). 
2. Omlægning af Dahliahaven. 
3. Renovering af legepladsen på Sankt Hans Torv. 
4. Rapport omhandlende friarealerne. 
5. Næste møde. 
6. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
7.  

Br-Sek. Maiken havde sendt et forslag til oversigtsskilt ud til udvalgets medlemmer for at få evt. 
tilbagemeldinger. Hans foreslog at man behandlede dette som punkt 0 
 
 
 
  ad. 0        Udvalget ville gerne have undersøgt om der kunne markeres en streg henover torvene som vise hvor 
                  miljøstien forsættes. Der var enighed om at Maiken beslutter om det kan lade gøre. 
                  Stien gennem Karens Plads til Bytorvsstien ønskes påført. 
                  Miljøstien foreslås lavet smallere.  
 

ad. 1 Der er blevet sat vandhaner op i de nærmeste blokke. Der købes slanger som kan opbevares i 
gårdmandsrummene i bl. 25 og bl. 42. Der skal lukkes for vandet om vinteren. Udvalget går ud og ser 
på området på næste møde. 
 

ad. 2 Hedy foreslår at der laves en græsplæne i midten af Dahliahaven. Hedy laver en tegning. Sagen tages 
op på næste møde. 
 

ad. 3 Hedy fortalte, at hun havde set to små drenge spille bold på den lille boldbane. Der var dog enighed 
om at banen bruges sjældent. Alle holde øje med om banen bruges ofte. Sagen tages op senere. 
 

ad. 4 Udvalget talte om rapporten. Driften har naturligvis allerede taget sig af de mere indlysende mangler. 
Udvalget finder at Willies har en meget speciel holdning til natur og sikkerhed. 
 

ad. 5 Næste møde er den 9. oktober. 
 

ad. 6 Anne-Charlotte mener at der roder på hjørnet af bl. 41 ved broen til Sankt Hans Stien. Vi ser på 
sagen på næste møde. 
 
Anne-Charlotte fortalte, at poseautomaten på hundetoilettet mellem b. 41 og 42 er i uorden. Driften 
ser på sagen. 
 
Jan Erik fortalte, plantekummerne på gangstrøget er nedslidte. Vi har 5 stk. runde og 5 lange på 
lager. Der er problemer med afvandingen af overskudsvand. Der skal skiftes mange kummer. Vi har 
formene, men det bliver dyrt. Driften får en overblik over defekte kummer, når disse skal sættes på 
plads igen. 
 



Jan Erik fortalte at der også er problemer med plantekasserne på terrasserne. Rødder fra de store 
planter trænger ud af kasserne og ned i duen. Det giver større vandskader.  
Hans fortalte at problemet er at man under den første byggeskadesag ændrede kasserne således at de 
ikke længere står på en sokkel men på kassens bund. Denne ændring blev foretaget af hensyn til 
bygningskonstruktionen. 
 
Hans kontakter driftsledelsen for at få et møde med henblik på at finde løsning på problemet. 

 
 
 
Referat 
Hans 38 2. R 
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