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Hans                             38 2. R 
Hedy                               104F 
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Betina J. Darlslund        Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 
Jan Erik Andersen          Driften 
Lee   Brown                   Gartner afdelingen 

Referat af møde i Friarealudvalget den 9. oktober 2019. 
                                               Fremmødte:  Jan Erik, Hedy og Hans.  Afbud: Inger, Anne-Charlotte og Lee
  
Dagsorden: 

1. Vanding af haverne. (Udvalget går en tur) 
2. Rod ved bl. 41 (Anne-Charlotte) 
3. Evt. ønsker til kommende budget 
4. Indvending af birkesaft. (Der er rundsendt et forslag fra beboer). 
5. Dahliahaven (Hedy har udarbejdet et forslag) 
6. Plantekasser til terrasserne (Status) 
7. Næste møde. 
8. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 

ad. 1 Udvalget valgte at udsætte gåturen til senere, så flere kunne deltage. 
 

ad. 2 Jan Erik havde set på sagen. Han får ryddet op på stedet. 
 

ad. 3 FAU har ingen ønsker til udvalget, men havde et par ønsker til driften det kommende år. Det drejer 
sig om renovering af navneskiltene på Frederiksborgvej til stamvejene. Under sidste miljøsag blev 
der nedgravet lyskabler til skiltene. Når der skal renoveres skilte bør der også opsættes en belysning 
af skiltene. 
Gartner afdelingen påpegede at plantekummerne på gangstrøget trænger til renovering. Udvalget 
peger på at der måske bør igangsættes en opsparing til nye plantekummer. 
 

ad. 4 Afdelingen kan ikke stå for en produktion og handel af birkesaft. Det er ikke en del af det som et 
alment boligselskab må beskæftige sig med. Vi har umiddelbart ikke brug for kirsebærtræer, selvom 
udvalget finder at det er en sympatisk ide. 
 

ad. 5 Hedy havde lavet et forslag til ændring af Dahliahaven. Formålet er at begrænser arealet af Dahlia, 
da det ikke er overkommeligt for udvalget at passe det nuværende. Jan Erik undersøger om man kan 
få en ring af cortin til afgrænsning af selve bedet, samt om sagen kan afholdes over driften. 
 

ad. 6 Hans fortalte at arbejdsgruppen havde afholdt et møde. Resultatet blev at man forsøger at fuge 
revnerne mellem bund og sider på plantekasserne. Driften har fuget en kasse som man kunne se på. 
 

ad. 7 Næste møde er den 11 december. Mødet er med julehygge. 
 

ad. 8 Hedy fortalte at malingen på salamanderen på legepladsen på Tjørnetorvet er meget slidt 
sammenlignet med de andre legedyr. De er blevet malet i 2017, og står først til maling i 2035. Jan 
Erik ser på sagen. 
 

ad. 9 Jan Erik foreslog at udvalget arbejder på at udskifte plantekummerne på gangstrøget ti kummer af 
cortin. Udvalget ville have et økonomisk overslag og sammenligning med at fortsætte med de 
nuværende. 

 
Referat Hans 
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