
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 

Hans Laustsen                38 2. R 

Christian Hecquet          149D 

Hedy                              104F 

Charlotte                         239A 

Inger                               151B 

Sebastian                       456C 

Anne Marie                    456C 

 

Tine                                452D 

 

Jan Erik Andersen         Gartner afdelingen 

Frank Carlsen                 Driftschef 

Palle Rye                 Driftsleder 

  Referat af møde i Friarealudvalget den 10. august 2016 

Fremmødte:    Jan Erik, Hedy, Charlotte, Christian og Hans.  

 

 

 

Dagsorden: 

1. Den lille hundegård.  

2. Træværket om Rhododendronbedet mellem bl. 13 og 14. 

3. Gyldenris på Birkhøjmarken. 

4. Næste møde 

5. Eventuelt og gensidig orientering. 

 

 

  

ad. 1 Beboerne som havde henvendt sig om sagen har ikke svaret på udvalgets invitation om at komme til 

mødet. Udvalget gik alligevel ned for at se på området. Der var enighed om at det var et mere 

omfattende arbejde, som kræver at der afsættes penge af til sagen.  

 

Jan Erik laver en vurdering af hvor meget asfalt, grus og stabilgrus der skal fjernes for at lave en 

egentlig renovering af området. 

 

ad. 2 Udvalget var nede og se på området. Trævæggene er støtte for de befæstede områder. Trævæggene 

kan således ikke uden videre fjernes. Væggene tjener som afskærmning for de højere beliggende sti 

og trapper. Højden af væggene kan således ikke gøres meget lavere. 

 

Der er lavet bænke til ophold i hjørnet, som ligger under sti og trappernes niveau. Selvom væggene 

laves lavere kan man stadig opholde sig på bænkene uden at man kan ses fra lejlighederne. 

 

Skal man foretage sig noget skal man fjerne bænkene og beplante området. Udvalget mener at man 

skal se tiden lidt an. I den kommende kolde periode vil der næppe være nogen som tager ophold i 

haven. Sagen tages op igen hvis det bliver et problem igen til foråret. 

 

ad. 3 Det er svært at holde gyldenris væk fra Birkhøjmarken fordi der vokser Gyldenris i de nærliggende 

kommunale og private områder. Gartnerafdelingen sætter fokus på sagen. 

 

ad. 4 Næste møde bliver den 5. oktober. 

 

ad. 5 Der var ikke noget til dette punkt. 

 

 

 

Referat  

Hans 38 2. R 

 

 

 


