
Hyldespjældet 

Udearealudvalget                         Hyldespjældet den 22. juni 2017 

 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.30  

 

Sted: AB-lokalet, Storetorv 
 
Fraværende: Ida 

 
Dagsorden: 

Vi starter med en markvandring.  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
    Beslutning:  
    Godkendt med tilføjelse af behandling af forslag til Plejeplan.  

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

    Beslutning:  

    Godkendt  

 

3. Meddelelser. 

     a. Ledige skurrum er nu indrettet til cykelparkering. 
     b. Det ene af de 2 valnøddetræer der blev plantet i efteråret er gået ud, den anden  
         har det nogenlunde. 

 
4. Grubning af fodboldbanen. 

    Er der skaffet nye oplysninger om jordbundsforholdene? 
    Hvordan kommer vi videre med boldbanen? 
    Beslutning: 

    Udvalget er ikke sikker på, at grubning er løsningen. Vi tænker videre.  
 

5. På de efterladte pladser efter affaldscontainerne, er asfalten nu fjernet. Hvad gør vi  
    med arealerne?   
    Beslutning:  

    Ved ødemarken overfor Pugestræde er der så græs. Det ser fint ud. 
    Ved Strædernes P-plads, vil udvalget gerne have plantet snebær. Til højre for 

    udgangen til P-pladsen mod affaldsøen, ønsker vi plantet en spidsløn samt opsat  
    fodhegn. 
 

 
6. Drøftelse af plus 10% natur. Er Jens kommet videre med ansøgning til  

    Friluftsrådet? 
    Beslutning: 
    Ved skolestien til Galgebakken ønskes at der etableres en ”tunge” med diverse  

    beplantning på 20 m. fra lunden vest for kælkebakken og mod syd. Det udgåede 
    valnøddetræ genplantes ikke. 

    Jens udarbejder forslag til beplantning. 
 



7. Forslag til revision af plejeplanen til behandling på beboermødet den 27 september. 
    Indsatsområder 2017 til 2019: 

a. Plantning af snebær, plantning af spidsløn samt etablering fodhegn 
mellem udgangen til P-pladsen og affaldsøen ved Strædernes p-
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. Jens 
udarbejder beplantningsforslag. 

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.  
 

 
 

 
7. Evt. 
    a. Hule der er etableret i træer bag længerne må gerne laves med skruer ind i  

        træet.  
        Driften orienterer beboeren i Suderlængen 2. 

    b. Regeringen har beskåret Friluftsrådets midler. Jens undersøger om det fortsat er  
        muligt at søge midler til 10% begrønning.  
 
 

8. Næste møde 

    Torsdag den 31. august kl. 19.30. Henning tager kage med. 
 
Ref. Ole 


