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Hans Laustsen                38 2. R 
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Hedy                              104F 
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Inger                               151B 
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Tine                                452D 
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Erland                            450F 
 
Jan Erik Andersen         Gartner afdelingen 
Frank Carlsen                 Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 

  Referat af møde i Friarealudvalget den 14. december 2016 
Fremmødte:    Jan Erik, Hedy og Hans   Afbud: Christian og Ch arlotte. 
 
 
Dagsorden: 

1. Træerne på grønne plads. 
2. Beplantningerne efter skader og byggesager. 
3. Oversigtsskilte. 
4. Næste møde. 
5. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 

ad. 1 Træerne er fældet og stammerne fordelt flere steder på Birkhøjmarken.   
 
Hans ville gerne vide hvem der skal beplante langs blok 12? Jan Erik fortalte at det er en del af 
udbuddet at gartneren løsner jorden så der ikke er traktose. Gartneren lægger også jorden på plads 
inde på selve pladsen og sår græs. Det hele sker til foråret. 
 

ad. 2 Efter Miljøsagen er der plantet bregner i nogle hot-spot. Dette er godkendt af følgegruppen. Men der 
er også plantet bregner i stedet for snebær langs stien mellem blokkene. Dette er ikke godkendt af 
følgegruppen. Hans Kontakter den tidligere Miljøgruppe. 
 
Måske vil det være en ide at udvalget går en tur langs stien med Følgegruppen. 
 
Jan Erik fortalte at Rambøll mener at følgegruppen har vedtaget at pilene kunne skæres med som 
buske. Hans kunne fortælle at Følgegruppen mente at der skulle plantes nye træer i stedet for det 
ødelagte, men at træerne kunne plantes i en mindre størrelse. 
 
Hans gjorde opmærksom på at der ikke er blevet plantet mellem Blok 12 og 13 efter byggesagen. 
 

ad. 3   Jan Erik fortalte at der er afsat 200.000 kr. på budgettet til oversigtskilte. Udvalget troer ikke på at 
der er et behov for at skiltene forsynes med oplysninger via QR koder. 
 
Jan Erik undersøger hvad det vil koste at renovere alle skiltene med tilføjelse af Svanepunktet og 
Miljøstien. 
 

ad. 4 Næste møde afholdes den 8. februar. 
 

ad. 5 Hedy spurgte om hvornår skildpadderne på stamvejene bliver monteret. Jam Erik fortalte at de 
faktisk er ved at blive monteret. 
 
Jan Erik fremførte et ønske fra gartnerafdelingen om at få lavet et græsspor ned skråningerne til 
græshaverne. Dette for at man lettere kan komme ned med maskiner. 

 
Referat 
Hans 38 2. R 
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