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          Hyldespjældet den 12. januar 2015 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 12. januar 2015 kl. 19.30 

 
Sted: Ole Kristensen, Tingstræderne 15 
 
Fraværende: Victoria Dahl 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning: 
Godkendt med tilføjelse af punkt 6 evt. samt punkt 7. Henvendelse fra 
Polarisvænget om fældning af poppeltræer i Væverlængen. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 6. oktober 2014. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
a. Ida er indtrådt i udvalget om legeplads med dyrefigurer til mindre børn i  
    stedet for Victoria. 
b. Hyldespjældets solbærbuske er blevet angrebet af ”Solbærknopgalmiden”,     
    som er meget alvorligt. Hyldespjældets rådgiver oplyser, at alle buske skal 
    graves op og brændes. Ole skriver til Hyldeposten om, at alle solbærbuske i  
    private haver også skal fældes og brændes. 
 
 

4. I forbindelse med gennemførelsen af indsatsområder i efteråret 2014, har 
udvalget modtaget 2 klager over plantninger af træer i forstræder. 
 a. Klage fra Marianne Olsen, Suderlængen 5 og Sandra Olsen Åleslippen 33  
     over plantning af et træ i forstrædet mellem deres og naboens forhave.  
     ./. Klagen vedhæftes. 
 
b. Klage fra Mette Nielsen, Suderlængen 2, over at der er plantes et træ i  
    forstrædet/forhaven mellem Suderlængen 2 og 4.  
    ./. Klagen vedhæftes. 
Beslutning:  
Det er udvalgets opfattelse, at træerne er placeret korrekt, men udvalget 
beklager, at der ikke er blevet tilstrækkelig informeret om plantningen af træer 
i efteråret 2014. Udvalget vil fremtidig sikre sig, at berørte beboere informeres 
grundig inden nyplantninger. 
 
   

5. Næste møde. 
10. februar 2015 kl. 19.30 hos Jan Dahl, Maglestræde 13 
 

6. Evt.  
a. Ida fremlagde på vegne af legepladsudvalget forslag om, at legepladsen med  
    dyrefigurer placeres ved Ødemarken. 
    Udvalget har ingen bemærkninger til placeringen, men anbefaler, at  
    jernbanesvellerne fjernes inden mindre børn leger i området. 
b. Ida har lavet et forslag til indlæg til Hyldeposten om nedlæggelse af  
    ”Nydningen” 
c. Ida laver forslag til indlæg i Hyldeposten om ”Åbne haver” i Hyldespjældet 
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    den 14. juni kl. 14 til 16. Tilmelding skal forelægge, så oversigt over åbne 
    haver kan offentliggøres i Hyldepostens maj-udgave. 
d. Ole skriver om tilskud til forskønnelse af fællesarealer til Hyldeposten. 
e. Laila foreslog, at der etableres renholdelses-/istandgørelsesdag til foråret 
    hvor torve og pladser gøres klar til ibrugtagning.  
    Da interessen for deltagelse i den officielle ”Hold byen ren dag” er så 
    begrænset, anbefales at der tages initiativer med opslag omkring de enkelte  
    torve/pladser. GMU spørges om de evt. vil dække udgifter til morgenbrød.     
 

7. Fældning af poppeltræer i Væverlængen.  
Polarisvængets bestyrelse beder om, at alle poppeltræer i Vævelænge fældes, 
idet de skygger for solen for en række beboere i Polarisvænget om foråret og 
efteråret. 
Beslutning:   
UAU anbefaler, at alle poplerne fældes snarest og man afventer genplantninger 
i området til efter helhedsplanen er færdig. Alternativt, at 4 til 6 popler mod 
Kærmosevej snarest fældes. 
UAU deltager gerne i en fælles drøftelse af sagen med Afdelingsbestyrelsen.  
 
Referat Ole Kristensen 
 
 


