
 

 

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 3. april 2019. 
                                               Fremmødte:   Jan Erik, Hedy, Anne-Charlotte og Hans.  Afbud: Inger. 
  Ikke fremmødt: Erland. 
   
 
 
Dagsorden: 

1. Vand til Krydderi- og Dahliahaverne. 
2. Rapport om sikkerhed 
3. Extern gennemgang af beplantningerne. 
4. Skiltning til tandlægen. 
5. Gelænder på trapperne på Miljøstien. 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 
 

ad. 1 Jan Erik havde indhentet på etablering af vand. Det ville koste 11012,5 kr. pr. sted. Man indhenter et 
kontroltilbud. Jan Erik undersøger muligheden for at få vandet Dahlia- og krydderhaven samtidig 
med at kummerne på gangstrøget vandes. 
 

ad. 2 Jan Erik sender den del af rapporten som omhandler friarealerne til udvalgets medlemmer. Sagen 
tages op igen. 
 

ad. 3 Jan Erik viste ikke rigtig hvad det handler om. Han ville undersøge det. 
 

ad. 4 Hans svare tandlægen og opfordre hende til at komme med et forslag. 
 

ad. 5 Trapperne overholder gældende krav. Udvalget vil ikke arbejde videre med sagen. 
 

ad. 6 Næste møde 12/6. kl. 16.30. Hedy melde allerede nu afbud. 
 

ad. 7 Hedy mente at det er et stort problem at flere beboere sætter poser med køkkenaffald i 
skraldespandene. Fugle og muligvis også andre dyr hakker hul i posen of spreder affaldet på stierne. 
 
Jan Erik fortalte at skraldespandene gennemses og evt. tømmes hver dag. 
 
Udvalget vil arbejde på at dokumentere dette med billeder og lave billedbaseret artikler i 
Midtpunktet.  
 
Charlotte fortalte at der er nogle som sviner med mad og grillkul på Birkhøjmarken. 
 
Hedy mente at der mangler et lysbånd ved et af de ny plateauer på Vestgangstrøget. Jan Erik fortalte 
at der er en del vrøvl med den nye belysning.  

 
 
 
Referat  



Hans 38 2. R 
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