
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 27. oktober 2011 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.15 

 
Sted: Per Zoffmann Jessen, Åleslippen 57 
Fraværende: Patrick Wilson, Ida Rødseth Hjælmhof, Palle Nielsen  
 
 
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Beslutning: 
Godkendt uden ændringer 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 29. august 2011. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser. 
a. Velkommen til Grethe Dencker som nyt medlem af udvalget. 
b. Udvalget er ikke glad for det nye hegn, Høkerlængen 11. Ole taler med beboeren.   
 

4. Status på de initiativer der er i gang i udvalgets regi. 
a. Er fældet: - Tamvrid røn, Maglestræde 23 er fældet 
                       - 2 træer, Torveslippen 14, bagstrædet er fældet 
    Fældes snarest: 

                      - Åleslippen, gavl mod boldbanen, robinia og kastanje 
                      - Ved beboerhuset fældes 2 af 5 fyrretræer 
                      - På Storetorv fældes 2 fyrretræer 
                      - Ulkestræde bagstrædet, fældes birketræ samt resterende hæg 
                      - Tingstræderne 13 bagstrædet, beskæres kirsebærtræ    
 
b. Opgraderinger: 

       - Tilbageskæring af området mellem Storetorv 28 – 32 og parkeringspladsen 
 
c. Andre initiativer der snarest udføres: 
      - Tilbageskæring af rodskud omkring poplen på Slippernes p-plads 
      - Labyrinten ved Ødemarken, bag Ulkestræde skæres ned til 150 cm.   
      - Tilbageskæring af fjeldribs ved volden, Åleslippens bagstræde. 
      - Tilbageskæringer på p-pladserne efter parkeringsbåse er lavet.  
      - Oprydning efter brændt bil ved Storetorv´s p-plads   
      - Genplantning af æbletræer ved Saltlængen og Støvletræde 
      - Genplantning af spidsløn, Tingstræderne 18 – 20 efter hærværk 
      - Mulighed for én ekstra løvopsamling hvis der er behov 
      - Mulighed for vertikalskæring af boldbanen 
     - Tværslippen 1, beplantning beskæres, så trappen gøres fri. 
     - Bomslippen, ligusterhæk skæres ned i hegnshøjde og klippen smallere i toppen    
 
d. Andet 
      - Nyt forsøg på såning og løgblomster på skrænten ved Maglestræde       
      - Bil på p-pladsen ved Stræderne er fjernet efter 1 ¾ år.    
      - Egetræet der er lavet hærværk mod har det ikke godt. 
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  d. Udsættes til efter helhedsplanen: 
      - Fældning og genplantning ved Væverlængen  
      - Dræning og genplantning af potentiller Tingstræderne 1 – 5  
      - Kantbeskæring af alle sti-kanter med chaussesten 
 
 

5. Harry, Torvelængen skriver til udvalget, at han i foråret valgte at købe 3 prydbuske til de 3 
tønder på Folkets Plads. 
Hvis buskene kan overvintre i vaskeriet, kan de bruges igen til næste forår. For at pynte op 
vinteren over, søger han om kr. 500 til at plante 3 stedsegrønne buske. 
 
Harry har i mellemtiden sat prydbuskene  potter i vinduerne i træ- og keramikværkstederne   
Beslutning: 
Det anbefales, at tønderne pyntes med pyntegrønt, som kan smides ud efter vinteren. 
Pyntegrønt kan hentes i skoven evt. købes over udvalgets konto.    
 

6. Evt. 
Grethe har tlf. 27714404 
 

7. Næste møde.  
Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 19.15 hos Anne, Høkerlængen 9. 
 
Referat 
Ole Kristensen  


