
Markvanding UAU den 17.01.2016. 

Tilstede: Ole, Jens, Jan, Ida, Anne. 

Store Torv: Fyrretræerne skal der ikke gøres noget ved, men holdes under observation.. 

Høkerlængen 4 -6: Taks der hænger ud over strædet beskæres forsigtigt, ned til 
nærmeste side gren. 

Torvelængerne: Træerne på Folkets plads beskæres grenkraverne ind til stammen, ellers 
kan der gå svamp og råd i dem. 

Torvelængerne 10 – 11: Birketræ fældes og rodfræses (Laila Kiss vil gerne bede om 
grene og stamme, da hun vil lave stager og fuglehuse ud af det ). 

Torvelængerne 12: Træ for ende gavlen af skal stammes op. 

Torvelængerne 15: Rod/stub ved gavlen skal fjernes. 

Suderlængen overfor 16-18: Knækkede grene fjernes. 

Længernes p-plads: Venstre side ved indkørslen, knækket gren fjernes.  

Væverlængerne 22, overfor gavl. nr. 2 fyrretræ fra hundelegepladsen (er halvt beskåret) 
beskæres under sidste gren. 

Stræderne P-plads:  

• Til højre for containerne skal træ beskæres, knækkede grene. 
• Ask ved carport,  beskæres de 3 nederste grene ind til stammen. 
• Træ ved sten/sand bunke beskæres ind til stammen. 

Urskoven ved stien til kærmosevej/Snorrestræde:  Grenene på plænen fjernes og lægges  
ind i uhrskoven. 

Snorrestræde 9: hyldetræ beskæres ved rod. 

Snorrestræde 13: Tjørn over for lægges ind i urskoven. 

Snorrestræde 13 overfor gavl: Tjørn/hybridask m.v. skæres helt i bund og fjernes. 

Tingstræderne, bag skuret: Blommetræ fælles. 

Maglestræde 1-3: Væltede træer i randbeplantningen skæres helt ned og væk. 

Maglestræde 9-11: træ i randbeplantningen beskæres i busk højde. 



Maglestræde 13: Træ ved skraldeskur beskæres, ligger over skuret. 

Maglestræde 17-19: Knækkede grene beskæres helt ind til stammen. 

Maglestræde over for porten: knækkede grene fjernes. 

Maglestræde 23-25: Tjørn knækkede grene beskæres ind til stammen. 

Maglestræde 25/27: Knækkede grene beskæres ind til stammen. 

Maglestræde 35 Tjørn i skrænten beskæres. 

Pottestræde 13 gavlen: Stub fjernes 

Tingstræderne 20: Blommetræ grene renskæres 

Tingstræderne 19: Fyrretræ, vi ser tiden an, lader naturen gå sin gang. 

Gildestræde 4: Hyldetræ, den yderste kraftige gren beskæres. 

Gildestræde 5-7 Hyldetræ og mirabellebuske fjernes. 

Gildestræde 7, gavl: Syren, alle de tykke grene der er knækkede, beskæres. 

Tømmerstræde 1-3 Mirabelle træ fjernes helt. 

Tingstræderne 24 Tjørn knækkede grene beskæres. 

Væverlængerne ved hønsegården: 4 Avenbøg stammes op. 

Tømmerstræde 15-17: Hæg rodfræses  

Tømmerstræde 19 gavl: Gren ud over Ulkestræde beskæres ind til stammen + fjerne 
løse knækkede grene i kronen af træet. 

Græsplænen mellem Tømmerstræde og Bryggerlængerne 8 tjørn. Beskæring af 
knækkede grene, udsættes til sommer. 

Ulkestræde 3-5: Træ beskæres ned til første kløft. 

Ulkestræde 6: Hyldetræ skæres ned Ole snakker ned beboer. 

Åleslippen 26 gavl: Beskæres ved rod Bærmispel. 

Åleslippen 65-67 gavl: Robinietræ, knækkede grene renskæres. 

Åleslippen 10/ Krageslipperne 11 gavl: Grenstubbe beskæres ind til stammen, og det 
mindste tjørn fældes. 



Krageslippen 7/9 overfor: Stød fjernes 

Åleslippen bagstræde:  Volden til Herstedvestervej gennemgås og beskæres/trimmes. 

Torveslippernes Torv: Fredet pil holdes under opsyn. 

Bomslippen 3: Sommerfugl busk fjernes. 

Slippernes p-plads: 

• Volden mod Damgårsvej gennemgås for knækkede gerne, beskæres og fjernes. 
• Søjlepoppe fjernes og rod fræses. 

Storetorv P-plads: Volden mod Damgårsvej , knækkede gerne beskæres og fjernes. 

 

Skrevet af Laila Kiss 

 

  

 

 


