
 

 

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 17. oktober 2018. 
                                               Fremmødte:   Hedy, Jan Erik og Hans. 
  Ikke fremmødt: Inger og Anne-Charlotte. 
 
 
Dagsorden: 

1. Fældning af fyrretræer ved bl. 31. 
2. Træerne tilstand efter den tørre sommer. 
3. Beplantning efter byggesagen mellem bl. 12 og 11. 
4. Svar til beboer ang. bybier. 
5. Bænk på Stenalderpladsen. 
6. Kikkert i Fuglehaven. 
7. Budgetønsker. 
8. Planlægning af arbejdet i småhaverne. 
9. Næste møde. 
10. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

ad. 1 Da forslagsstiller ikke var tilstede besluttede udvalget ikke at behandle sagen. Udvalget ville bl.a. 
vide hvilke træer det præcist handlede om. 
 

ad. 2 Jan Erik var bekymret for flere af birkene. Flere af disse havde ikke dannet nye knopper. Flere af 
kastanjerne ser ikke godt ud, men vi må se tiden an. Der er en del penge på budgettet til nye træer. 
 

ad. 3 Jan Erik fortalte, at man havde holdt lidt igen, fordi området muligvis skal ryddes ved udskiftningen 
af MGO-plader. Man plejer godt at kunne sætte stilladser oven på bunddækkeplanterne. Udvalget 
mente derfor at man godt kunne plante bunddække. Det gælder jo også om at undgå for meget 
ukrudt. 
 

ad. 4 Udvalget havde fået en mail fra en beboer, som opfordrede udvalget til at lave et projekt med Bybier. 
Udvalget var enige om at der er for mange lovmæssige problemer heri. Skal vi lave et bi-projekt skal 
det være en beboeraktivitet. Men også her ligger et stort forarbejde som udvalget ikke kan tage del i. 
 

ad. 5 Jan Erik oplyste at der er 2 borde og 4 bænke på nuværende budget. Disse ville blive brugt på 
Stenalderpladsen. Der afsættes også penge til 2 borde og 4 bænke på næste budget. 
 

ad. 6 Kikkerten i Fuglehaven er løs. Jan Erik fortalte, at han tidligere havde strammet den. Han mente at 
der er behov for et egentlig serviceeftersyn, hvilket han ville sætte gang i.  
 

ad. 7 Hedy påpegede at aktivitetspladsen havde ændret behovet for legepladser for de lidt større børn. 
Brugere af legepladsen på Sankt Hans Torvet havde efterspurgt mere legetøj for de små børn. Hedy 
foreslog at man fjerner den lille boldbane på Sankt Hans Pladsen og opsatte nogle aktiviteter for 
mindre børn.  
Hedy laver udkast til Br-sag. Ønske 70.000 kr. 
 

ad. 8 Der graves knolde op i dahliahaven onsdag den 7/11 kl. 10. Der luges i Krydderrihaven den 14/11 kl. 
10.  
 



ad. 9 Næste ordinære møde 12 december kl. 16.30. Der laves gløgg og kager. 
 

ad. 10 Jan Erik fortalte, at man havde ændret strukturen i driftsafdelingen. Man arbejder nu i teams, hvilket 
skulle frigøre flere medarbejdere til arbejdet ude i friarealerne. 
 
Jan Erik kunne også fortælle, at man nu havde udskiftet de sidste plantekasser efter den sidste 
byggeskadesag. 

 
 
Referat 
Hans  
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