
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 14. april 2010 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 14. april 2010 kl. 19.15 

 
Sted: Per Zoffmann Jessen, Åleslippen 57 
Afbud: Anne Tittmann, Palle Nielsen, Merete Nielsen.  
  
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra møde den 20. januar 2010. 
Beslutning:  
Godkendt.  
 

2. Meddelelser. 
a. Udvalget har modtaget en utålmodig henvendelse fra John Christensen vedrørende  
    volden bag Åleslippen. 
 
     

3. Fortsat drøftelse af prioritering af indsatsområder i 2010 set i lyset af, at Ole har haft møde 
med Michael Jensen og John Norrie  
Beslutning: 
Udvalget afventer oplæg fra John Norrie der bl. a. omfatter: 
    - Plantning af træer/buske omkring gården ved beboerhuset 
    - Rydning af selvsåede træer i lunden bag kælkebakken 
    - Stævning af poplerne på alle parkeringspladser 
    - Retablering af beplantningen omkring teknikhuset 
    - Plantning af træer ud for gavlen ved Humleslippen 31 
   
 

4. John Norrie har udarbejdet vedlagte forslag til fremtidig udvikling og pleje af volden mod 
Herstedvestervej. 
Beslutning: 
Udvalget afventer konkret forslag fra John Norrie. Forslag til plejeplan for området 
vedlægges referatet.   
 

5. Ansøgning fra beboerne omkring Tingstrædernes Torv om kr. 1.200 til indkøb af 
blomsterløg, sommerblomster og rhododendronjord. til forskønnelse af torvet. 
Beslutning: 
Ansøgningen godkendt.  
 

6. Ansøgning fra beboerne omkring Bryggerlængen og Tømmerstræde bag om kr. 1.700,- til : 
   Udskiftning af blomsterkasser 
   Blomster, planter og muld 
   Nye bærbuske samt diverse til renholdelse. 
Beslutning: 
Ansøgningen godkendt. 
 

7. Udvalget har modtaget henvendelse fra Biba Schwoon der på Grønt Udvalgs vegne foreslår, 
at Elefanttrappen nedlægges og der i stedet såes græs på arealet/skrænten.  
Beslutning: 
Ole har orienteret Grønt Udvalg på Galgebakken om udvalgets indstilling vedtaget på mødet 
den 20. januar 2010.  
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8. Vi skal have lavet noget PR for strædeforskønnelse, hvad og hvem gør noget?  
Beslutning: 
Per tager kontakt til redaktricerne med henblik på omtale i majnummeret af Hyldeposten. 
 
 

9. Henvendelse fra beboerne i Suderlængen 2. De beder om lov til at retablere bålpladsen på 
arealet bag Suderlængen med træstammer, der ligger foran autoværkstedet. Endvidere 
anmoder de om, at alle ”pollentræer” i Hyldespjældet fældes således, at der i stedet plantes 
frugttræer. Det bemærkes, at der står 2 birketræer i Suderlængen som de gerne vil af med.  
Beslutning: 

Træstammerne ved autoværkstedet er fælleseje og må gerne tages efter først til 
mølleprincippet. Bålpladsen må gerne retableres. 
Udvalget kan ikke godkende, at alle ”Pollentræer” ej heller støvbærende ”pollentræer” i 
Hyldespjældet fældes. Beboerne er velkommen til at kontakte ”ejerne” af birketræerne i 
Suderlængen med henblik på at lave en aftale om fældning.   
 

10. Merete Nielsen har anmodet om tilladelse til at plante en lille hæk foran det grønne areal ved 
gavlen til lejemålet. 
Beslutning: 

Sagen udsættes til næste møde idet der var usikkerhed om hvad henvendelsen gik på. 
  

11. Evt. 
Intet 
 

12. Næste møde. 
Onsdag den 26. maj kl. 19.15 hos Ole, Tingstræderne 15 
 
Ole Kristensen  


