
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 14. marts 2011 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 14. marts 2011 kl. 19.15 

 
Sted: Ole Kristensen, Tingstræderne 15  
Afbud: Merethe, Patrick og Anne. 
 
 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Beslutning: 
Godkendt, idet der indsættes et nyt punkt 10 om fældning af troldpil i Sadelstræde 5.  
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2010. 
Beslutning:  
Godkendt. 
 

3. Meddelelser. 
a. Det Grønne kompagni har i perioden fra 1. december til udgangen af februar udført de  
    opgraderingsopgaver som Udearealudvalget har ønsket. Opgaverne omfatter: 
-   Plantning af fyrretræer m.v. ved Caféen 
-   Renovering af højen ved Kælkebakken 
-   Plantning af bærmispel Høkerlængen 1-3 
-   Nyplantning af æbletræer Tingstræderne 18 – 20 
-   Stævning af søjlepoplerne på parkeringspladserne 
-   Fældning af egetræer og rydning af brombærkrat på volden bag Åleslippen 
b. Afdelingsbestyrelsen har på møde den 7. december 2010 godkendt UAU´s indstilling om 
    at HRH fortsætter med pasning af udearealerne i Hyldespjældet.  
c. Driften har i vinterens løb lavet opstamninger og beskæringer af træerne i Hyldespjældet. 
d. Palle og Bjarne er næsten færdig med kantbeskæringer af græsset omkring græsarealet ud  
    for Tingstræderne 18 – 20 (det pynter).  
 
 

4. Der er gennemført 3 høringer om fældning af træer efter beslutning af UAU i efteråret 2010: 

a. Fældning af en robinie samt en kastanjetræ for enden af Åleslippen mod fodboldbanen. 
    Der er ikke modtaget indsigelser fra beboere. 
b. Fældning af resterende hæg og ét birketræ i bagstrædet til Ulkestræde (mod ødemarken). 
    Der er ikke modtaget indsigelser fra beboere. 
c. Fældning af 2 af de resterende 5 fyrretræer ved beboerhuset.  
    Beboerne i Høkerlængen 3 bemærker, at de nyder de store træer i bebyggelsen og de kan  
    mærke, at der er færre fugle efter, at de øvrige fyrretræer er blevet fældet.  
Beslutning: 
Der var til mødet indkommet indsigelse fra beboerne i Høkerlænge 3 mod fældning af de 2 
fyrretræer ved beboerhuset. Indsigelsen er begrundet i, at det betyder meget for fuglelivet 
med høje træer. 
Udvalget godkende at fælde som indstillet i punkterne a, b og c. 
 

5. Beboerne i Sadelstræde 4 anmoder om, at kirsebærtræet i bagstrædet fældes eller beskæres, 
idet det skygger for solen til haven samt at der kommer bier i haven oplyses det i 
ansøgningen. 
Beslutning: 
Godkendt, at 2 sidegrene på kirsebærtræet beskæres. 
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6. I forbindelse med stormen i januar måned, er der faldet ret store grene ned fra poplerne på 
grønningen foran Væverlængen.  
Afdelingsleder Michael Jensen beder udvalget overveje, om det er forsvarligt.  
Beslutning: 
Sagen blev drøftet og overvejes. Genoptages på næste møde 
 
 

7. Ansøgning fra Harry Lind, Folkets Plads, om kr. 1.800,- til genplantning af de 3 kummer 
der står på pladsen. 
 Beslutning: 
Udgifter på op til kr. 1.000,- inkl. evt. transport godkendt. 
 
 

8. Vi skal have lavet noget PR for strædeforskønnelse, hvad og hvem gør noget?  
Beslutning: 

Ida laver udkast og koordinerer med Anne Tittmann. 
 

9. Til efteråret, skal vi på beboermødet have hegnsreglerne op til revision. Er der forslag til 
områder, der skal tages op til revision? 
Beslutning: 

Drøftet, genoptages på næste møde. 
 

10. Ansøgning fra Jan Dahl, Maglestræde 13 om at få fældet troldpilen i haven til Sadelstræde 
5. I ansøgningen anføres, at træet tager al sol fra haven. 
Palle taler med beboeren i Sadelstræde 5 og fælder træet, hvis han får tilsagn fra beboeren. 
 
 

11. Evt. 
a. Per efterlyste, at Driften ordner ”højbedet” ud for Åleslippen 51 som de har lovet i  
   efteråret. 
b. Hvem der passer æbleespalier ved Tømmerstræde spurgte Palle. Det forventes, at de 
    beboere, der har etableret espalieret, passer det. 
  

12. Næste møde. 
4. maj kl. 19.15 hos Ida. 
 
 
Ole Kristensen  


