
Udearealudvalget (UAU)

Referat fra UAU møde d. 15. februar 2022
Til stede: Jens Theisen (JT), Henrik Hansen (HH), Anne Tittmann (AT), Lis Livornese (LL) og Henning Larsen (HL)

Afbud: Bendte Poulsen og Anne-Merete Larsen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

3. ”Elefantskråningen”
Den planlagte beplantning er blevet accepteret af Galgebakken og Danny Stilling (DS) har lovet at han nok
skal finde pengene.

4. Startpakke fra Habitas
Der har været afholdt møde mellem Vinie Hansen (VH) og JT, hvor noterne fra Habitas blev gennemgået.

Vinie Hansen har udarbejdet et skema om hvad der allerede er sket i Hyldespjældet og hvad der kunne
laves fremadrettet, men også en oversigt over hvad vi ikke kan udrette i Hyldespjældet.

5. Henvendelse fra beboer om forslag til indkøb af elektrisk grenskære
DS havde fremsendt et forslag til indkøb af en elektrisk grenskærer med teleskopstang.

Besluttet: Udvalget foreslår, at der – af sikkerhedsmæssige årsager – indkøbes en manuel grenskærer
med teleskopstang.

Derudover drøftede udvalget, den generelle udlånspolitik af diverse maskiner og hvordan det kan foregå
fremadrettet.

6. Regnbed
Der tales med DS om at indhente tilbud fra entreprenør til udarbejdelse af regnbedet. JT laver en
beskrivelse af projektet

7. Rundtur
HH orienterede om de 4 ting, han og JT havde kigget på ved deres rundtur:

I bedet ved Færgeslippen nævner Habitas i startpakken, at de snebær der står der nu ikke er det bedste at
have plantet.

På volden ud mod Herstedvestervej i den nordlige ende, kunne vi forsøge at plante noget bunddække.

Området ud mod Kærmosevej, vil vi fjerne nogle af  de buske som står der og plante noget andet.

Tempeltræet er det stadig meningen at flytte til området ved legepladsen bag Suderlængen.

8. Plantehotel
Der skulle have været afholdt et møde med DS, men der havde han ferie. Nu har DS selv henvendt sig til
JT og HH med henblik på at finde en dato.

9. Planer for plantning efter helhedsplanen
Dette bliver et gennemgående punkt for udvalget under hele helhedsplanen.

Udvalget planlægger tur i de områder som efterhånden skal renoveres.

Besluttet: Udvalget starter med at kigge på området i Slipperne, og mødes lørdag d. 5. marts kl. 10:00 ved
hønsegården i Torveslipperne.
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10. Vandgran v/ hundelegepladsen
Det er blevet aftalt, at det forsøges at få skåret/savet vandgranerne i stykker så de evt. kunne bruges til
borde/bænke arrangementer.

DS undersøger med hensyn til afhentning, opskæring/savning samt aflevering.

Udvalget foreslår, at de opskårede træstykker bliver lagt til tørring og opbevaring i autoværkstedet.

11. Bakken ved Færgeslippen

JT havde udarbejdet et oplæg til renovering af det grønne område.

Alt snebær fjernes og rodfræses. Skovbund under træet og ellers tørketålende urter som gul
evighedsblomst, djævelsbid og gul snerre.

Den lille åbning mellem træer og buske skal bevares. Til den ene side plantes solbær og til den anden side
en hyld og æbletræ samt en skovbund under.

Den småblade buksbom fjernes. Der beskæres lidt i de storbladede, så der kommer en åbning. I åbningen
plantes der en busk.

Der etableres også skovbund under de eksisterende træer. Skovjordbær, hvide anemoner, skovmærke,
skovfaldbælg m.m. Der udover plantes der også kvalkved og mellem træerne en tørst.

Lærketræet i Torveslipperne beskæres således, at det kan bruges som fuglekassepæl.

12. Brændemur
De af udvalgets medlemmer som kan, mødes torsdag d. 3. marts kl. 14:00, for at arbejde videre med
muren. Povl Markussen og Tobias ? vil gerne hjælpe til, men der undersøges om der er andre hyldeboere
som vil give en hånd med.

13. Eventuelt
HL gjorde udvalgets medlemmer opmærksom på, at der skal tilmeldes til nytårskuren, som afholdes lørdag
d. 23. april.

Trekanten i Tingstræderne forbliver som den er frem til helhedsplanen er overstået.

Lærketræet i Torveslipperne kan blive skåret op til stærekasser.

14. Næste møde
Der afholdes møde vedr. FN´s verdensmål, tirsdag d. 15. marts kl. 19:00, hvor Signe Landon fra
Verdensmålcentret kommer. Her medbringer HH kage.

Næste ordinære udvalgsmøde afholdes tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19:00. Her medbringer LL kage.

Henning Larsen
Referent.
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