Udearealudvalget
Referat fra UAU-mødet d. 18. august 2020
Til stede: Jens Thejsen (JT), Lis Livornese (LL), Anne Tittmann (AT), Henrik Hansen (HH) og Henning Larsen (HL)
Afbud: Bendte Poulsen (BP) og Gitte-Elise Klausen (GEK)

Godkendelse af referatet fra sidste møde (24. juni 2020)

1.

Referatet blev godkendt.

2.

Siden sidst
-

JT orienterede om fældningen af vandgranden i Åleslippen. Der skal finde det billigste mobile savværk, og
udvalget finder ud af hvad overskudstræet skal bruges til.

-

JT har besigtiget ”Kilen” og det ser godt ud, specielt hvis der kommer regn vil den udvikle sig positivt.

-

AT donere nogle skovjordbær til ”Kilen”

-

De af udvalgets medlemmer som har mulighed, så skal der luges ud i ”Kilen”

-

Brændemuren er blevet dækket med brombær, dette blive klippet til, dog skal bærbuskene først klippes når
bærsæsonen er slut.

-

Det defragmenteret træ ved brændemuren er i proces.

-

Skrænterne (v/ Støvlestræde og Maglestræde samt ved ”Tårnet”) er blev klippet ned mod det tidligere aftalte.

Punktet blev taget til efterretning

3.

Møde med Rambøll

HH orienterede om møderne med Rambøll, som både Byggeudvalget og fokusgruppen for udearealerne havde
afholdt.
- Plantehoteller
I forbindelse med evt. gravearbejde i beboernes haver, vil det blive undersøgt om det er muligt at oprette en
opbevaringsplads til beboernes planter.
-

Byggepladsens placering

Der er endnu ikke taget stilling til placeringen.
-

Kørsel med maskiner

UAU ønsker at der bliver lagt kørerplader ud der hvor entreprenørernes maskiner har mulighed/chancer for at
beskadige de grønne arealer.
-

Spørgsmål angående det kommende sokkelarbejde

Udvalget ønsker at få klarlagt, hvorvidt der bliver udbetalt erstatning til beboerne, i forbindelse med arbejdet i forbagbedene.
Der afholdes møde med Rambøll mandag d. 7. september kl. 19:00

4.

Beboerhenvendelser
-

Ulkestræde, Kirsebærtræ der skal beskæres.

Besluttet: JT og HH kigger på det.
-

Der skal kigges på et træ i Høkerlængen ned mod Bryggerlængen, som er blevet rigeligt stort.

Besluttet: JT og HH kigger på det.
-

Træ i bagstræde til Apotekerlængen, ser ikke ud til at have det ret godt

Besluttet: JT og HH kigger på det.
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5.

Prioriteringer af projekter
-

Dræning af boldbanen

Besluttet: Dette har første prioritet, da projektet blev besluttet på budgetbeboermødet september 2019.
-

Trekanten i Tingstræderne

-

Variation i volden mod Herstedvestervej

-

”Elefanttrappen”

Planen var egentlig at JT skulle kontakte afdelingsbestyrelsen i Galgebakken, men da afdelingsbestyrelsen i
Galgebakken er trådt tilbage, er emnet udskudt indtil videre.
-

Udbud af udearealerne

JT orienterede om mødet med John Norris. Det vil bl.a. blive understreget, at der skal bruges el- og støjsvage samt
miljøvenlige maskiner. Betalingen for arbejdet betales på månedsbasis, og det kontraktlige beløb vil blive udbetalt når
arbejdet er udført.

6.

Eventuelt
-

Mail fra Jesper Handskemager med forespørgsel om vedligehold af for- bagbede.

Udvalget drøftede emnet om vedligehold, og udvalget er enige om, at det er vigtigt at kreativiteten og forskelligheden
”blomstrer” i Hyldespjældet, men at der skal holdes øje med mislighold og rod.
Vi foreslår, at et par af udvalgets medlemmer, tager en ”markvandring” med repræsentanter fra driften, med henblik
på at præciserer driftens opgave vedr. for- bagbede.
Hyldespjældets hegnsregler tages op på næste møde.

7.

Kommende møder

Mandag d. 21. september kl. 19:00 på Ejendomskontoret
LL medbringer Kage
Henning Larsen
Referent.
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