
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 
Hans                             38 2. R 
Hedy                               104F 
Charlotte                         239A 
 

 
Betina                             Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 
Jan Erik Andersen         Gartner afdelingen 
 

Referat af møde i Friarealudvalget den 12. april 2017.06.10 
 

                                                Fremmødte:    Anne-Charlotte, Hedy. Christian, Jan Erik og Hans. 
 
 
Dagsorden: 

1. Beplantningerne mellem blokkene (planlægning af markvandring). 
2. Hegnet omkring Børnehuset Birkehøj. 
3. Planlægning af arbejdet i Geoginehaven. 
4. Krydderrihaven. 
5. Plantekasse ved Genbrugsen. 
6. Oversigtsskilte. 
7. Næste møde 
8. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 

ad. 1 Træbeplantningen mellem blokkene er ikke blev et suppleret de sidste 6 år på grund af 
byggeskadesager mv.  Hans foreslog at der foretages en markvandring, hvor men ser på reetablering 
af de træer som er fældet i den forløbene periode. Man begynder med supplerende plantning af 
fyrretræer. 
 
Jan Erik sender forslag til datoer for en markvandring. De som kan deltager. 
 

ad. 2 Jan Erik sender besked om at højden 159 cm kan accepteres. Han gør samtidig opmærksom på vores 
aftale om at legepladsen er åben for børn fra Farum Midtpunkts, når institutionen er lukket. 
 

ad. 3  Hedy, Christian og Hans aftalte at lægge knolde i Geoginehaven den 30 april kl. 10:00. 
 

ad. 4  Jan Erik, Hedy og Hans ser på Krydderrihaven onsdag den 21. april kl.13.00 for at se at få gang i 
haven. Hans og Hedy luger og ordner haven. Senere. 
 

ad. 5 Jan Erik finder en halvmåne formet plantekasse, som ikke fungere der hvor den står. Man ser på 
bænk ved Seniorklubben den 21 april. 
 

ad. 6 Prisen for 7 skilte som de ser ud nu er 87.773, 47 kr. med moms. Udvalget var i tvivl om hvorvidt der  
skal laves nye standere. 
 
Hans havde talt med Maiken om layout. Hun leder efter det oprindelige layout eller noget som kan 
bruges som udgangspunkt for et nyt. 
 
Hans mener at der må være tale om mindst to forskellige layout. 
 

ad. 7 De næste møde afholdes den 14. juni og den 9 august.  
Arbejdet i Geoginehaven søndag den 30 april. Kl. 10. 
Se på Krydderrihaven den 31 april. 
 

ad. 8 Anne-Charlotte var glad for at hullet ved den store sten ved amfiteatret på Birkhøjmarken var blevet 
udbedret. Men der er også lagt nogle birkegrene ned i hullet. Disse mente hun burde fjernes. 
Jan Erik ser på sagen. 
 



 
Anne Charlotte ville også gerne have beskåret et par birkegrene på Birkhøjmarken. De hænger i 
øjenhøjde og er farlige. Jan Erik ser på sagen. 
 
Hedy mente at der mangler harmoni i Den Japansk Inspirerede Have. Hun foreslog at der bliver 
plantet 2 buske f. eks. Azalea. 
 
Christian og Hedy ser på sagen og kommer med et forslag. 
 
Jan Erik ville vide hvor mange pile der skulle plantes som erstatning i hvert bed på Piletorvet. Man 
var enige om at der plantes en pil i hvert bed. 
 
Jan Erik havde haft kontakt med Vejdirektoratet om hegnet langs motorvejen. De ville sende en 
mand ud og se på sagen. 
 
Jan Erik fortalte at man nu havde bestilt 100 fyrretræer til supplering i mellem blokkene, hvor der på 
grund af byggesagerne ikke er blevet løbende suppleret med træer i 4 – 5 år. Man starter med 
fyrretræerne og supplere senere med birketræerne. 
 
 
 
 

 
Referat  
Hans 38 2. R  
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