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Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 19. august 2009 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 19 august 2009 kl. 19.15 

 
Sted: Per Zoffmann, Åleslippen 57 
Afbud: Patrick Wilson og Anne Tittmann  
 
 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2009. 
Beslutning:   
Godkendt 
 

2. Meddelelser. 
a. Michael Jensen oplyser, at de godkendte træfældninger vil ske i perioden uge 35 til 37.  
b. Ole har haft møde med træ-kunstneren Jørgen Hansen med henblik på at få lavet et eller  
    flere fyrretræsstammer ved ”Spjældet” til kunstværker. Jørgen Hansen laver forslag til  
    overvejelse, men det er svært da træerne ikke er så tykke.  
 
 
 

3. Ansøgning om tilskud til forskønnelse fra Lis Danielsen, Stortorv, om kr 300,- til en ny 
rosenbue til ”Nydningen”. Den gamle bue er knækket af rust. 
Beslutning: 
Godkendt. 
 
 

4. Anne Duer-Jensen, Skipperlængen 6 ønsker et højt træ i bagstrædet fældet, da det kaster 
skygge i haven og rødderne ødelægger flisebelægningen. Endvidere ønsker hun en død 
bambus, der står i side-bedet fjernet. 
Beslutning: 
Ansøgning om fældning af træet godkendt. Ole taler med driften om fjernelse af den døde 
bambus, idet der er tale om en nytilflytter. 
 
 
 

5. Henvendelse fra John Christensen og Familien Trane i Åleslippen om at få fældet flere af de 
høje træer på volden ved Åleslippens bagstræde. I henvendelsen gøres opmærksom på, at 
det er 5 år siden at volden blev renoveret og de træer, der er tilbage, er vokset betydeligt. 
Beslutning: 
Der er enighed om, at der skal ske yderligere fældninger. For at få et overblik kontakter Ole 
Albertslund Kommune  for at hører om deres planer for lindetræerne på Herstedvestervej.  
Sagen genoptages på næste møde. 
 

6. Fortsat drøftelse af forslag til hegnsregler til fremlæggelse på beboermøde i efteråret.  
Forslaget vedlægges. 
Beslutning: 
Ingen yderligere ændringsforslag. 
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7. Ansøgning fra Harry, Torvelængen 8 om kr. 750,- til fornyelse af beplantningen i 
blomsterkummerne på Folkets Plads, idet margueritterne ikke er pæne mere.  
Beslutning: 

Ansøgningen godkendt, dog således at det indskærpes overfor Harry, at indkøbte blomster/ 
margueritter skal nippes løbende for at holde sig pæne.         
 

8. Vi har nu 2 ledige pladser i udvalget. Eventuelle forslag til forslag til kandidater? 
Beslutning: 

Overvejes. 
 

9. Næste møde. 
30. september kl.19.15 hos Ole. 
 
 

10. Ansøgning fra beboerne omkring grill pladsen mellem Bryggerlængen og Tømmerstræde 
om kr. 459,50 til dækning af indkøbte planter til krukker i foråret. 
Beslutning: 
Godkendt dog bemærkes, at udvalget ønsker, at der søges, inden udgiften afholdes. 
  

11. Evt. 
a. Per oplyste, at der i budgetforslaget for 2010 vil blive stillet forslag om, at budgettet for  
   forskønnelse vil blive nedsat med kr. 5.000.    
b. Ole udarbejder forslag til beretning til beboermødet den 22/9 evt. 7/10. Forslaget  
    rundsendes til godkendelse hos medlemmerne. 
  
Ref.  
Ole Kristensen  


