
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 6. oktober 2014 
 
Indkaldelse til møde i Udearealudvalget mandag den 6. oktober 2014 kl. 19.30 

 
Sted: Jan Dahl, Maglestræde 13 
 
Ikke til stede: Laila Kiss og Anne Tittmann 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning: 
Godkendt med tilføjelse af 2 nye punkter, punkt 9 og 10. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 18. august 2014. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
a. Ole orienterede om ansættelse af ny ejendomsleder. 
b. Efter beboermødet, er hegnsreglerne er revideret og lagt på  
    hjemmesiden.  
 
 

4. Ansøgning fra Lone Stagis, Støvlestræde. Lone flytter til Åleslippen 49 i februar 
måned om beder om tilladelse til, at fjerne fliserne i fra postkassen og ind til 
huset, idet hun gerne vi have et mere grønt præg på haven. Fliserne i 
”forhaven” ser ud til at være lagt i forbindelse med etableringen af 
Hyldespjældet.  
Beslutning: 
Godkendt. Det anbefales, at Lone kontakter ejendomskontoret, således at 
Driften kan bruge fliserne andet sted. 
 
 

5. John Christensen, Åleslippen 39 foreslår, at der omdeles et meget simpelt 
spørgeskema til alle beboere, hvor de kan oplyse, om der er træer, der generer 
dem. Ansøgeren oplyser, at han ofte taler med rigtig mange beboere, som er 
utilfredse med træers placering samt at beboerne har opgivet at henvende sig 
til Udearealudvalget om dette, så derfor foreslår han et spørgeskema. 
Beslutning: 
Udvalget kan ikke godkende forslaget.   
 
 
 

6. Forslag fra rådgiver om etablering af beplantning bag Storetorv 2, så man 
undgår urinlugt. 
./. Forslag udarbejdet at John Norrie vedhæftes. 
Beslutning: 
Forslaget godkendt dog således, at der laves en sti mellem gyngeindhegningen 
og beplantningen. 
 
 

 
 
 



Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

7. Udearealudvalget har som en del af udvalgets kommissorium til opgave at 
motivere til, at der gøres mere ud af de private haver.  
Kunne det være en ide, i 2015, at lave åbne haver, således at beboere, der har en 
spændende have, holder en søndag åbent for besøgene? Formålet er, at stimulere 
ønsket om, at man har pæne og gerne spændende haver.  
Beslutning: 
Godkendt, åbne haver arrangeres en søndag i juni måned 2015 
 
 

8. ”Nydningen”: 
Forslaget om at plante vinca på Nydningen har været forelagt Hyldespjældets 
rådgiver John Norrie. John oplyser, at der i jorden er tidsler, kvikgræs og 
skvalderkål. Disse ukrudtsarter vil tage magten fra vinca. Han anbefaler, at der 
sås græs i arealet. Efter et par år, når ukrudtet er slået ihjel ved græsslåning, 
kan man plante vinca eller anden bunddække. 
Beslutning: 
Det anbefales, at John Norries forslag indgår i planerne for opgraderinger i 
2015.  
Ida laver indlæg i Hyldeposten om, at beboere kan hente sten, portal samt 
stauder fra Nydningen til foråret. 
 

9. Valg af et medlem til udvalg vedr. legeplads med dyrefigurer til mindre børn. 
Beslutning: 
Victoria deltager i udvalget. Hvis Victoria deltager som medlem af 
legepladsudvalget repræsenterer Ida UAU.  
 
 

10. John Christensen foreslår, at volden bag Åleslippen kun slås 1 gang årligt om 
efteråret af hensyn til de, der plukker grønt til høns og kaniner. 
Beslutning:    
Udvalget fastholder, at volden slås 3 gange årligt, for at holde selvsåede træer 
og buske nede. Det bemærkes, at der er pointeret overfor HRH, at græsset/det 
grønne skal slås i en højde på 5 til 10 cm.  
 
   

11. Næste møde. 
12. januar 2015 
 
 
Referat Ole Kristensen 
 
 


