
 

 

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 5. oktober 2016 
Fremmødte:    Jan Erik, Hedy, Anne-Charlotte og Hans Afbud: 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Bunddækket mellem blokkene efter miljøsagen 
2. Rotter (Der er flere anmeldelse om rotter) Se bilag fra Kirsten Sloth) 
3. Træerne på Grønne Plads. 
4. Genplantning af træer generelt. Se bilag fra Berit Sandfeldt 
5. Næste møde (Julemødet) 
6. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
  
 

ad. 1 Jan Erik havde en mail-korrespondance hvoraf det fremgår, at Hoffmann mener at der er plantet 
Bregner og at man dermed er færdig. 
Hans kontakter Christian Thorup ang. bregnerne og Piletræerne som er blevet stynet. Udvalget er 
ikke tilfreds med sagens udvikling. 
 

ad. 2 Hans taler med Br-Sk. Om at få lavet en plakat til opsætning i blokkene om ikke at fodre rotter. 
Jan Erik fortalte, at hvis man vil fodre fugle, skal man gøre det på egen terrasse og ikke lægge mere 
mad ud end fuglene kan spise på, en dag. 
 

ad. 3 Træerne på Grønne Plads er nu blevet så store at de er begyndt at skade hinanden. Der bør fældes en 
Sølvløn og en Hestekastanje. Hans orienterede om dette på Br-mødet, Her blev der stillet spørgsmål 
om en evt. flytning af træerne. 
 
Jan Erik havde kontaktet konsulent Viggo Folkmann fra Sitas. Han tør ikke udtale sig om 
muligheden for at træerne vil overleve,  men betegner sagen som et skidt projekt.  
Jan Erik havde ligeledes haft kontakt til Jesper Nielsen fra Nordisk Træ Flyt. Han mente ikke at man 
kunne flytte træerne. Der udover er det et problem at det materiel som skal bruges til at flytte træerne 
er for tunge til at køre på vores stier. 
 

ad. 4 Jan Erik fortalte at der er blevet afsat 100.000 kr. ekstra til planter på grund af den store skade som er 
opstået i vinteren samt de mange byggesager. 
 

ad. 5 Liselotte har meddelt at hun ikke længere kan tage sig af Dahlia-haven. Ifølge Br-sagen som blev 
rejst af udvalget kan vi beplante området som resten af Grønningerne. 
 
Hedy ville gerne være primusmotor på Dahliahaven, hvis hun kan få hjælp af resten af udvalget, når 
der er behov for det. Udvalget besluttede selv at stå for haven fremover. 
 

ad. 6 Næste møde bliver den 14. december. Da det er julemødet laver Christian Glügg og Hedy bager 
kager.. 
 

ad. 7  Jan havde fået besked om at der skal laves et rygeområde til højre for hovedindgangen til 
Servicecentralen.  
 



Jan Erik havde fået forslag fra driften om flere hundeforbudt-skilte på Stenalderpladsen. Udvalget 
tvivler på om det skulle hjælpe. 
 
Jan Erik havde fået regnet på mængden af asfalt på den lille hundegård. Der er ca. 22 tonasfalt. Dertil 
kommer en tilsvarende mængde stabilgrus. 
Han havde fået et løst tilbud på fjernelse af asfalten på d hundegården. Gartneren turde ikke give et 
egentlig tilbud, men han mente at det ville koste mere end 100.000 kr. 

 
Referat  
Hans 
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