
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 19. august 2015 
 
Referat af møde i Udearealudvalget tirsdag den 18. august 2015 kl. 19.30 

 
Sted: AB-lokalet, Storetorv 
 
Afbud: Jan Dahl og Ida Hjælmhof 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: 
Godkendt, dog således af følgende punkter blev tilføjet: 
Indlæg til Hyldeposten om Solbær-knopgalmiden 
Indlæg til Hyldeposten om nedlæggelse af ”Nydningen” 
Forslag til Beretning for 2014/15. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 8. juni 2015. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
Nyindflyttede beboere i Åleslippen 55 ønsker at fælde buske i forhaven 
og etablere højbed. Godkendt dog således, at der ikke må komme jord 
på sokkel/bygningsdele 
 

4. Beboeren i Torveslippen 23 beder om tilladelse til at udvide haven til 10 cm fra 
gangfliserne. 
Beslutning: 
Godkendt i henhold til hegnsreglerne. Det bemærkes, at hegnet ikke må 
være mere end 120 cm. højt. 
  
 

5. Kastanjetræ for enden af Åleslippen 67 er gået ud og bør fældes. 
Robinia ved gavlen til Åleslippen 26 er efterhånden meget ynkelig og bør 
fældes. 
Beslutning:  
Fældning godkendt 
 
 

6. Beboeren i Høkerlængen 12 anmoder om at få robinietræet som står i forstrædet fældet 

eller beskåret. Træet smider små hvide blade oplyser kan. Beboeren skriver følgende: 

”Problemet med det er, at jeg har det i hele huset, det kommer ind af hoveddøren, 

havedøren, toilet vinduet osv. jeg har det alle vegne for tiden og selvom jeg fejre hverdag, 

er det alligevel inde i huset.” 

Det bemærkes, at beboeren i Høkerlængen 14 tidligere med samme begrundelse har bedt 

om af få træet fældet. 

Beslutning:   
Da der er tale om et meget flot træ, der alene griser med nedfaldne 
blade/blomster, kan en beskæring/fældning ikke godkendes.  
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7. GMU arbejder med forslag til ny affaldsordning i Hyldespjældet. Forslaget 
omfatter nedgravning af 7 nye affaldsøer om delvis er nedgravet. Forslaget kan 
betyde, at der enkelte steder må fældes træer. 
Forslaget med de berørte steder fremlægges på mødet.  
Beslutning:   
GMU´s forslag taget til efterretning. 
 

8. Drøftelse af forslag til revideret plejeplan. Forslaget vedhæftes. 
Beslutning:   
Forslaget godkendt med visse redaktionelle ændringer. 
 

9. Ole har udarbejdet forslag til indlæg i Hyldeposten om fældning af 
Solbærbuske. 
Beslutning 
Forslaget godkendt 
 
 

10. Ole har udarbejdet forslag til indlæg i Hyldeposten om nedlæggelse af 
”Nydningen” 
Beslutning: 
Forslaget godkendt 
 
 

11. Ole har udarbejdet forslag til udvalgets beretning til beboermødet i september. 
Beslutning: 
Beretningen godkendt.   
 
 

12. Næste møde. 
6. oktober kl. 19.30 
 

13. Evt.  
 
Ole Kristensen 
 


