
Hyldespjældet 

Udearealudvalget                         Hyldespjældet den 31. august 2017 

 
 
Indkaldelse til møde i Udearealudvalget torsdag den 31. august 2017 kl. 19.30  

 

Sted: AB-lokalet, Storetorv 
 
Afbud: Jan og Anne 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

    Beslutning:  
    Godkendt 
     

2. Godkendelse af referat fra møde den 27. marts 2017. 
    Beslutning:  

    Godkendt, men Henning havde ikke kage med!!!!  

 
3. Meddelelser. 

    a. Piletræerne omkring legearealet ved Torvelængernes torv er fældet. 

    b. Arealet bag Domer, overfor Snorrestræde er blevet ryddet og tilsået med græs. 
      
 

4. Beretning 2016/17 
    Forslag til udvalgets beretning vedhæftes. 

    Beslutning:  
    Godkendt dog således, at nyplantning af tunge ved fårefolden ændres til ved stien  
    mod Galgebakken 

 
Forslag til Plejeplan: 

Der foreslås ikke ændringer i plejeplanen, men indsatsområderne ændres til følgende: 
 
a. Plantning af snebær, plantning af spidsløn samt etablering fodhegn mellem  

    udgangen til P-pladsen og affaldsøen ved Strædernes plads.  
b. Etablering af tunge af buske af mindre træer i forlængelse af lunden vest for  

    kælkebakken, 20 meter mod syd.  
c. Genplantning af buske omkring teknikhuset ved Høkerlængen.  
d. Arealet bag Domen/overfor Snorrestræde 13. Beplantningen – fjeldribs og 

    brombær – fjernes og der sås græs.  
e. Torveslippernes Torv. Pilelunden beskæres med henblik på at den vokser op igen. 

f.  Lindetræer på Torveslipperne og Storetorv ”stammes op”, så de nederste grene  
    ikke kan nås fra jorden.  
g. Torveslippen 4. Stort piletræ i haven fældes.  

h. Skrænten ved Maglestræde – øst for Elefanttrappen. Tjørn beskæres, så Ginkgo  
    Biloba kan få plads til at vokse.  



i.  Forsøg på at etablere blomstereng på skrænten ved Maglestræde ser ud til at  
    lykkedes. Fremover skal skrænten kun slås med buskrydder hvert efterår og alt  

    afklip fjernes.     
 j. Udgået træ mellem Pugestræde 6 og 8 genplantes.  
k. Drænings/afvandingsløsning til fodboldbanen ved Støvlestræde overvejes fortsat. 

l.  Containerne ved Strædernes P-plads bør fjernes, evt. i forbindelse med  
    helhedsplanen.   

 Beslutning:  
 Godkendt dog således, at punkterne d og e udgår da de allerede er udført. 
  

  
  

 
7. Evt. 
    a. Er der nogen af de beboermødevalgte, der ikke genopstiller til udvalget på  

        beboermødet den 27. september? 
        Jan, Anne, Victorie, og Ida genopstillet. Ole ønsker ikke at modtage genvalg.  

    b. Skiltene omkring kompostgården er ufuldkommen og nogle er direkte  
        forkerte. Henning taler med Driften 
 

8. Næste møde 

    Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30 i AB-lokalet, Storetorv. 
 

Ref. Ole 


