
 

 

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 9. august 2017 
                                               Fremmødte:   Anne-Charlotte, Hedy. Christian, Jan Erik og Hans. 
 
 
Dagsorden: 

1. Skyggende træ ved 117C 
 

2. Miljøstien (Sagens udvikling) 
 

3. Blomsterbedet ved Bl. 46 
 

4. Krydderrihaven og Geoginehaven. 
 

5. Stormmåger på tagene. (Strategi for overvågning af sagen) 
 

6. Næste møde. 
 

7. Eventuelt og gensidig orientering. 
 

 
ad. 1 2 fyrretræer fældes. Der plantes en gran samt en Birk. Man forsøger at tilpasse lysspottene bedre til 

stammerne. 
 

ad. 2 Der er bevilget penge over miljøsagen så der kan plantes det manglende bunddække (snebær) til 
efteråret. 
 

ad. 3 Man slår og river affald sammen samt fræser området til foråret. Der sås samme blanding som 
udvides med lupin og kongelys. 
 

ad. 4 Hedy og Hans luger i Geoginehaven tirsdag den 22 august kl. 13.00.  
Hedy og Hans luger i Krydderrihaven tirsdag den 29 kl. 13.00. 
 

ad. 5 Hans fortalte at der er beboere der mener at der er stormmåger som yngler på vores tage. Hverken 
Han eller Jan Erik kan bekræfte dette. Men det er kendt at stormmåger flere steder har startet mindre 
kolonier på flade tage. Da stormmågernes skrig er meget generende, mente Hans at man skulle 
undersøge hvad man kan og hvad man må gøre, hvis det skulle blive aktuelt. 
 
Jan Erik undersøger om han kan finde nogle retningslinjer om dette.  
 

ad. 6 De næste møder bliver: 11. oktober og 13. december. 
 

ad. 7 Jan Erik fortalte at man har haft et firma ude og rense tagrender på tagene samt gødske på lagtagene. 
Man har oplevet at der er beboere som har lagt jord fra plantekasserne ud på lagtagene. Ligeledes er 
der nogle få beboere som har brugt lavtagene som hundegård. 
Jan Erik afventer at få en rapport, herefter ser vi hvor slemt det er. Og om der skal tages skridt til 
oplysning. 
 

Referat: Hans 38 2. R 
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