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Notat og referat fa markvandring og mødet d. 4. november 2017 

 

Notat og referat, dels fra markvandring og dels fra efterfølgende møde d. 4. november 2017 
 
Til stede: Jens Thejsen (JT), Anne Tittmann (AT), Victoria Dahl (VD), Ida Hjælmhof (IH), Gitte-Elise Klausen (GEK) og 
Henning Larsen (HL). 
 
Afbud: Jan Dahl (bortrejst) 
 

Markvandring: 
 

Efter beboerhenvendelse, kiggede udvalget på de 2 æbletræer ved haven ind til Torvelængerne 9. 
 

Besluttet: Udvalget fandt det ikke nødvendigt, at gøre noget ved de 2 træer. Dog holdes der øje med de 
grene som stikker ind i haven. 
 

Besluttet: I krydset Suderlængen/Saltlængen, plantes der et Kirsebær. 
 

Besluttet: Mellem Suderlængen nummer 12 & 14, her fjernes sommerfuglebusken (som er død) og i stedet 
plantes et nyt træ. Træet som står mellem nummer 14 & 16 (som er totalt ødelagt), fjernes. 
 

I forbindelse med bevoksningen ved Snorrestræde, er der fra beboerside indkommet forslag om, at fælde de 
2 poppeltræer, da man synes de skygger for et langt flottere træ ind bag ved, det vil give et pænere udtryk 
af området. 
 

Besluttet: Sagen behandles på et senere tidspunkt. 
 

Beboerhenvendelse omkring Hasselbusk bag ved ”Domen”, hvor man ønskede at udvalget kiggede på 
løsninger grundet beboerens Hasselallergi. 
 

Besluttet: Busken beskæres helt ned, således at der vil gå nogle år før det igen vil give allergiproblemer. 
 

Beboerhenvendelse vedrørende et fyrretræ, som skygger voldsom for haven. 
 

Besluttet: Fyrretræet, her fjernes grenene på de nederste 3 etager. 
 

Udvalget kiggede herefter på træer o. lign. i Pugestræde. 
 
Besluttet: Mellem nummer 3 & 5 skal der fjernes en hyld, samt skrabes jord væk fra træet, da det dækker 
meget tæt under huset. Mellem nummer 4 & 6 fjernes træet, træet opskæres i en længde på 75 cm. husk 
at stubbene skal lægges ved Junglestien ved ”Ida’s Plads”, hvor ”insekthotellet” skal placeres. 
 

Besluttet: På hjørnet Åleslippen/Krageslippen skal der fjernes ved fliser ved træet. 
 

Besluttet: Træ lige ved hoveddøren ind til Åleslippen 18, her fjernes den nederste etage og udvalget 
afventer herefter nyindflytters ønske. 
 

JT tager kontakt med Driften i forhold til at få ordnede det, af udvalgets besluttende arbejdsopgaver. 
 

Næste møde: Afholdes onsdag d. 13. december kl. 19:30 på Afdelingsbestyrelsens kontor. Her skal 
udvalgets medlemmer, komme med navneforslag til projekt ”Tungen”. JT kommer med et samlet forslag for 
projektet. 
 
 

JT medbringer kage 
 

 
 
Henning Larsen 
Referent 


