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Referat af møde i Friarealudvalget den 14. februar. 
                                               Fremmødte:   Hedy, Erland, Inger og Hans. 
  Afbud:           Jan Erik og Anne Charlotte. 
 
 
Dagsorden: 

1. Træplader på kældervinduer i nordenden af Bl. 13. 
2. Manglende lukning af trafikbomme. 
3. Nettene på Boldbanen. 
4. Platantræerne mellem blokenderne (status). 
5. Oversigtsskilte. 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt og gensidig orientering 

 
 

ad. 1 Hans fortalte at han havde fået en henvendelse fra Hudmøderne i Bl. 12 0g 13 om de grimme plader 
som er sat for vinduerne i kælderrummet i nordenden af bl. 13. Man mener at de skæmmer området 
og at der bør gøres noget ved sagen. 
 
Hans har henvist Husmøderne til ejerforeningen som ejer de to blokke. Men da han ved, at det også 
er et problem andre steder i bebyggelsen foreslog han at FAU registrere, hvor mange steder der er og 
tager sagen op med driften. Udvalget var enigt i dette tiltag. 
 

ad. 2 Hedy og Hans havde set at trafikbommene ofte står åben efter arbejdstid. Da Jan Erik var syg enedes 
man om at tage sagen op med driften ved senere lejlighed. 
 

ad. 3 Flere beboere har gjort opmærksom på at nettene på målene på boldbanen er ret ødelagte. Det ligner 
forfald og ser ikke godt ud. Hans kontakter driften for at høre hvornår nettene udskiftes. 
 

ad. 4 Hans orienterede om at han havde udarbejdet en Br-sag. Den kommer op på næste Blokrådsmøde. 
 

ad. 5 Hans fortalte at Br-sek. Snart vil tage fat på opgaven. De var blevet enige om at FAU skulle afklare 
hvor meget nyt der skal med på oversigtsskiltene. Man b lev enige om at de store pladser skulle have 
selvstændige ikoner, som viser hvad der findes på den enkelte plads. Miljøstien skulle markeres på 
en anden måde. Legepladserne skal markeres. 
 
Man var lidt i tvivl om hvor mange skilte, der skal laves. Der bør placeres i skilt i den nye åbning ved 
Bl. A.  
 

ad. 6 Næste møde er den 18 april. 
 

ad. 7 Hans orienterede om at TMU er i gang med en affaldssorteringsprojekt som omfatter både 
køkkenaffald samt storaffald. Der vil muligvis blive brug for at inddrage mindre dele af friarealerne. 
 
Hedy fortalte at hun har lagt forårsløg i Dahliahaven. Hun har lagt Påske- og pinse liljer samt nogle 
få Tulipaner. 

 
 
Referat: Hans 
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