
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 25. maj 2010 
 
Referat af møde i Udearealudvalget tirsdag den 25. maj 2010 kl. 19.15 

 
Sted: Ole Kristensen Tingstræderne 15 
Afbud: Anne Tittmann 
Fraværende: Palle Nielsen, Patrick Wilson og Henrik Borgstrøm   
  
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra møde den 14. april 2010. 
Beslutning:  
Godkendt  
 

2. Meddelelser. 
a. Vi starter mødet med en markvandring og ser på aktuelle problemstillinger. 
    1. Græsset øst for fjernvarmerøret bag Snorrestræde bør slås af Hyldespjældet. 
    2. Beboerne i Ulkestræde har bedt om, at hæg og et birketræ mod Ødemarken  fældes, da  
        de tager aftensolen for beboerne. Nogle af hægene er gået ud efter skurbrande. Sagen  
        sættes på dagsorden til næste møde. 
    3. Dødt træ overfor Tværslippen 5 bør fældes. 
    4. Beplantningen omkring Storetorv 29 – 33 bør gennemgås og døde træer samt selvsåede  
        ahorn m.v. fjernes. 
b. Ole har sået for ca. 300 kr. blomstereng i skrænten ved Maglestræde. 
c. Galgebakken har uden forudgående drøftelse fjernet ”røret” på naturlegepladsen. 
d. John Christensen, Åleslippen har påbegyndt fældning af træer på volden mod  
   Herstedvestervej. 
 
     

3. På et beboermøde i efteråret blev der efterlyst, at der gøres noget ved blomsterbeplantningen  
på Storetorv. 
Beslutning: 

Udvalget ønsker, at plantekasserne lues for ukrudt  og der efterplantes med potentilla.   
 

4. Vi savner PR om tilskud til forskønnelse. 
Beslutning: 

Vi beder Anne om i næste nummer af Hyldeposten at bringe en opfordring.  
 

5. Drøftelse af revision af plejeplanen, som skal revideres på et beboermøde til efteråret.  
Beslutning: 

Gennemgik plejeplanen for justeringer. 1. udkast til revision vedlægges referatet. 
 

6. Merete Nielsen har anmodet om tilladelse til at plante en lille hæk foran det grønne areal ved 
gavlen til lejemålet. 
Beslutning: 

Merete planter espalier af pilebladet dværgmispel. 
 

7. Evt. 
Afdelingsbestyrelsen har besluttet plejen af udearealerne skal i udbud igen. 

8. Næste møde. 
Tirsdag den 22. juni kl. 19.15 hos Per Zoffmann 
  
Ole Kristensen  


