
 

 

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 8 august 2018. 
                                               Fremmødte:   Hedy, Anne-Charlotte, Jan Erik og Hans. 
  Ikke fremmødt: Inger og Erland 
 
Dagsorden: 

1. Status på igangværende sager 
 
a) Plader foran vinduer i p-niveau. 
b) Rækværk og sten på Grønne Plads. 
c) Bord i pavillonen på legepladsen på Sankt Hans Plads. 
 

2. Råger ved Nærbiksen. 
 

3. Beskæring af træer på vendepladsen Bybækterrasserne. (Se bilag 1 og billede) 
 

4. Deltagelse i Åben Hus. 
 

5. Kommende møder. 
 

6. Eventuelt og gensidig orientering. 
 

 
ad. 1 a)  Jan Erik havde talt med Michael. Der var ikke noget resultat, men sagen følges op. Det er muligt 

      at hver sag skal taget op hver for sig.                             
b)  Der er lagt et anker i jorden. Rækværk og sten er rettet op. 
c)  Der er sat et lille bord op. Sagen lukkes. 
 

ad. 2 Jan Erik fremlagde det nyeste vildtskadebekendtgørelse ang. Råger. Generelt må man ikke fjerne 
fugleredenår de er i brug. 
 
Udvalget besluttede at fjerne rågerederne mellem Vestgangstrøget og blok 31 til efteråret eller 
vinteren, hvor rederne ikke er i brug. Herefter skal rederne rives ned til foråret når fugle forsøger at 
etablere dem. 
 

ad. 3 Man blev enige om at fælde det af de to nærmeste træer som står mest mod sydøst. Træer fælles til 
vinter. 
 

ad. 4 FAU deltager i  Åben Hus med en rundvisning i terrænet.  Hans udarbejder et program. 
 

ad. 5 Kommende møder: 17 oktober, 12 december og 13 februar 2019. 
 

ad. 6 Driften havde fået en henvendelse fra daginstitutionen i nordenden af blok A. De havde bier i et træ. 
Det viste sig at være et lindetræ. Lindetræer spreder deres pollen ved hjælp at insekter. Derfor 
tiltrækker træer mange bier og andre pollensamlende insekter når det blomster. Derimod tiltrækker 
træet ikke hvepse. Bier holder sig for sig selv, og giver normalt ikke problemer. 
 
Jan Erik taler igen med de ansatte og fortæller dem om blomster og bier.   

 
Referat. Hans  
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