
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 29. oktober 2013 
 
Indkaldelse til møde i Udearealudvalget tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 19.30 

 
Sted: Per Zoffmann, Åleslippen 57 
Afbud: Jan Dahl og Victoria Dahl 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning: 
Forslag til dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 27. august 2013. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
a. Miriam Holst har meddelt, at hun gerne vil passe blomsterkummerne på 
    hjørnet ved Åleslippen og Humleslippen.  
b. Ole har drøftet det nyetablerede plankeværk i Høkerlængen 19 med Driften, 
    som følger op på, at de skrå brædder ikke er i overensstemmelse med 
    retningslinjerne i Hegnsreglerne. 
c. Orientering om træer der er faldet i stormen den 28. oktober blev uddelt.  
 

4. I Høkerlængen 10, er der opsat en høj havelåge, fabriksfremstillet af meget  
tynde lister (købehegn), der ikke passer ind i Hyldespjældet. Er hegnsreglerne 
tilstrækkelig tydelige til at forhindre sådanne havelåger?      
Beslutning: 
Enighed om, at det ikke er ok at opsætte den type låger. Det bør overvejes at 
indsætte en tekst i Hegnsreglerne, der gør det lysende klart, at det ikke er 
tilladt. Formuleringsforslag overvejes og drøftes på næste møde 
 

5. Plankeværket ved Høkerlængen 11 er efter renovering, for et par år siden, 
endnu ikke udført efter forskrifterne ud mod Humleslippen.  
Hvilke initiativer bør der tages i denne anledning? 
Beslutning: 
Driften bedes påtale forholdet overfor beboeren. 
 

6. Driften har udsendt ønsker om opgradering af områder herunder fældninger, 
nyplantninger og beskæringer af frugttræer i udbud. 
./. Oversigt over de indhentede tilbud fra Det Grønne Kompagni, Ove Jensen og 
L. K. Anlæg vedlægges. Det bemærkes, at tilbudsoversigten er fortrolig. 
Udearealudvalget bedes fremkomme med en indstilling til Afdelingsbestyrelsens 
næste møde. 
Beslutning: 
UAU indstiller, at Det Grønne Kompagni´s tilbud godkendes, idet der tages 
højde for ændringer, som følge af stormen. 
 

7. Evt. Intet 
 

8. Næste møde. 
Tirsdag den 14. januar 2014 hos Ole, Tingstræderne 15. 

 
          Ref. Ole 
 
 


