
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 5. maj 2011 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 4. maj 2011 kl. 19.15 

 
Sted: Ida Rødseth Hjælmhof, Bryggerlængen 34 
Afbud: Palle Nielsen og Patrick Wilson 
 
 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Beslutning: 
Godkendt med tilføjelse nyt punkt 10, 11 12 og 13. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 14. marts 2011. 
Beslutning:  
Godkendt  
 

3. Meddelelser. 
Per Zoffmann fremlagde ønske om, at Ole deltager i udvalg vedr. jubilæumsfesten den 27. 
august. Ole deltager i udvalget.  
Bjarne, Støvlestræde 5 ønsker tilskud til udskiftning af døde roser i bedet på fællesarealet. 
 

4. Drøftelse af forslag om fældning af de 2 fyrretræer, der står på Storetorv.  
Beslutning: 
4 medlemmer godkendte, at der laves et høring af beboerne. Ida stemte imod. 
  

5. Genoptagelse af overvejelse i forbindelse med at der er faldet ret store grene ned fra 
poplerne på grønningen foran Væverlængen.  
Afdelingsleder Michael Jensen beder udvalget overveje, om det er forsvarligt.  
Udvalget udsatte sagen på mødet den 14. marts til nærmere overvejelse. 
Beslutning: 
Landskabsarkitekt John Norrie har oplyst, at man ikke kan fælde og nyplante dele området 
ved Væverlængen (f.eks. hvert andet træ). 
Udvalget anbefaler derfor, at der i afdelingens budget for 2012 indarbejdes forslag til, at alle 
poplerne ved Væverlængen fældes samt at der i stedet plantes robiniertræer.  Det anbefales, 
at John Norrie udarbejder endeligt forslag med prisoverslag.   
  

6. Ansøgning Lone Ottesen Bomslippen 1 og Jette Åleslippen 2 om kr. 150,- til 200,-  tilskud 
til køb af blomster bagstrædet mellem de 2 boliger.    
Beslutning: 
Der forelå supplerende ansøgning fra Jette Krog Toft, Åleslippen 2. 
Godkendt 
  

7. Ansøgning fra beboerne omkring Tingstrædernes Torv om kr. 1.200 til indkøb af planter og 
sommerblomster til forskønnelse af Tingstrædernes Torv. 
Beslutning: 

Ansøgningen godkendt. 
 

8. Fortsat drøftelse af hegnsreglerne, der skal op til revision i efteråret 2011. Er der forslag til 
områder, der skal tages op til revision? 
Beslutning: 

Ingen nye forslag. 
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9. Drøftelse af områder, der bør have en særlig indsats i 2011. 
Beslutning: 

a. Dræning og genplantning af potentilla af området ved Tingstræderne 1 – 5 
b. Beskæring af alle græskanter med chaussesten.  
c. Renovering af beplantning og buske omkring område 8, Storetorv 28 – 33 mod Slippernes  
   parkeringsplads.  
 
 

10. Ansøgning fra Palle Schumann, Suderlængen 12 om fældning af træer omkring affaldsøerne 
på Længernes parkeringsplads. 
Beslutning: 

Fældning af asketræer og bæverasp omkring de 2 affaldsøer godkendt 
 

11. Ansøgning fra Poul Anker Petersen, Tingstræderne 7, om kr. 150,- kr. til indkøb af flag til 
flagstangen på Tingstrædernes Torv  
Beslutning: 

Godkendt. 
 

12. Ansøgning fra beboere omkring ”hullet”,  Væverlængen, Bryggerlængen og Tømmerstrædet  
ved grønningen bag Tømmerstræde,  om kr. 1.200,- til krukker og blomster. 
Beslutning: 

Ansøgningen godkendt.  
  

13. Evt. 
Per undersøger, om der er træer på volden bag Åleslippen, der er mærket til fældning. 
  

14. Næste møde. 
22. juni kl. 19.15 hos Anne, Høkerlængen 9 
 
Ref. 
Ole Kristensen  


