
 

 

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 14. juni 2017 
 

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

1. Status på igangværende sager 
 
1.  Fugleturen. 
2.  Geoginehaven. 
3   Krydderrihaven. 
4   Blomsterbedet bag bl. 46 
5   Plantning af supplerende træer mellem blokkene. 
 

2. Oversigtsskilte 
  

3. Mail fra Pia blok 35 Ang. Træer. 
 

4. Næste møde 
 

5. Eventuelt og gensidig orientering. 
 
 
 
 

ad. 1 1)   Hans fortalte at det var den 9. fugletur med Thomas Wikstrøm. Den næste bliver således et 
jubilæum, Og han foreslog at man så gør lidt mere ud af sagen. 
 
Der var 10 deltagere og selv om vejere ikke var med os blev det en god tur. Thomas fortalte at nogle 
beboere mente at der var Stormmåger som yngler på et tag i midtpunktet. (Hans mener at det bør 
udvalget holde et øje med. Stormmåger er begyndt at danne kolonier op flade tage i byerne. Dette er 
til stor gene for naboerne, da disse måger skriger og larmer meget.) 
 
2)   Haven er blevet plantet til. Vi luger ukrudt den 15.   kl. 13.00. 
 
3)   Hans og Hedy har luget haven. Den blomstre i øjeblikket. 
 
4)   De fleste blomster er nedkæmpet af græsset. Lige nu står bedet med margeritter. Det er godt ud 
nu, men bliver nok meget græspræget resten af sommeren. Udvalget bar enigt om, at man fortsætter 
den oprindelige plan med ny såning hvert andet år. Man ser på hvordan området ser ud senere på 
sommeren. 
 
5)   Der er blevet plantet supplerende fyrretræer. Hans Hedy og Jan Erik har gennemgå grønningerne 
sammen med Ole Michael fra gartnerafdelingen for at placere træerne. Der suppleres med birk til 
efteråret.  
 

ad. 2 Hans havde talt med Maiken som foreslog at man tager udgang i den tavle, som nu er opsat i 
Servicecentralen. Dog skal de store pladser og Miljøstien markeres på en anden måde. Udvalget var 
enigt om at bede Maiken fortsætte med oplægget. 



ad. 3 Udvalget har tidligere behandlet sagen. Man var dog enige om at tage sagen op igen, når det bliver 
sæson for beskæring og fældning. Hans kontakter beboerne. 
 

ad. 4 Næste møder bliver:  9/8 – 11/10 – og 13/12. 
 

ad. 5 Jan Erik fortalte at Maiken havde bedt om at få maillisten opdateret. 
 
Jan Erik havde fået en henvendelse fra en beboer, som gerne ville have fældet et træ ved 117C. 
Sagen tages op på næste møde. 
 
Jan Erik fortalte, at et af fitnessredskaberne på den store legeplads er gået i stykker. Den kan ikke 
repareres og modellen laves ikke mere. Der er penge til indkøb af nyt redskab på budgettet. Der 
indkøbes et redskab med lignende funktion. 
 
Hans spurgte hvordan det går med møblering af Grønne Plads. Jan Erik fortalte, at der var bestilt 2 
borde og 4 bænke som erstatning for de gamle. 
 
 
 

 
 

Referat  
Hans 38 2. R  
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