
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 2. april 2014 
 
Referat af møde i Udearealudvalget tirsdag den 1. april 2014 kl. 19.30 

 
Sted: Anne Tittmann, Høkerlængen 9 
 
Afbud: Per Zoffmann Jessen 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 14. januar 2014. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
Afdelingsbestyrelsen har inviteret til markvandring onsdag den 7. maj kl. 16. 
Anne Tittmann melder afbud 
 
 

4. Modet starter med en markvandring for at se på forslag til indsatsområder 
2014: 
- Længernes parkeringsplads: Hindre kørsel ind i legeområde samt ind i   
  boligområdet. Sten og Buske etableres. 
- Pugestræde/Humleslippen blomsterkasser fjernes. Støttemur renoveres 
  og der plantes buske samt fodhegn. 
- Skipperlængen 3 bagstræde. Hyldetræer og –stubbe fjernes. Elmetræ 
  bevares. 
- Fliseareal ved teknikhuset udvides. 
- Svampeangrebet robinia ved Åleslippen 53 fældes. 
Plantning af træer følgende steder: 
- Spidsløn ved kompostgården overfor Snorrestræde. 
- Humleslippen 31, 2 træer ved gavlen. 
- Åleslippen 11/15, 29, 10/12 og 12/14. 
- Færgeslippen 5, gavlen. 
- Suderlængen 3/5 og 2/4. 
- Storetorv, ved postkassen. 
- Torvelængen 15, hyld beskæres i 1 meters højde.  
- Længernes p-plads, indgang ved Suderlængen 18. Indgangen  
  begrønnes. 
- Skipperlængen 3 bagstræde. Hyldetræer og –stubbe fjernes. Elmetræ 
  bevares. 
 
Hvad gør vi med ”Nydningen”? Ole taler med David om han ønsker 
fortsat at passe arealet. Alternativ er pantning af Bunddække, gerne 
”Vinca”. 
Pergolaen ved legepladsen ved beboerhuset trænger til en renovering 
evt. skal pergolaen fjernes. Drøftes på markvandringen med 
Afdelingsbestyrelsen.  
 
 



Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

  
 
 

5. Ansøgning Fra Helle Andersen, Storetorv 1, der ønsker robinia ved 
gavlen bag affaldsskur fældet, da den nu er blevet så stor, at den tager 
al sol på terrassen.   
Beslutning: 
Godkendt, dog skal der genplantes en mindre træ/busk f.eks uægte jasmin. 
 
 

6. Ansøgning fra Karina Peschardt og Loui Pedersen om at få opsat bænke ved 
Salatfadet, så man kan sidde og kikke ud over haverne. 
Beslutning: 
Ole har talt med Karina om Patrick om placering af bænkene samt en type 
naturbænke der kan laves på produktionsskolen. Egne roninia der ligge ved 
hundegården indgår i bænkene hvor der er jordkontakt. Ole Laver aftale med 
produktionsskolen. 
 
 

7. Ansøgning fra beboere omkring Tingstrædernes Torv v/Gitte Krogsgaard, om 
kr. 1.200 til blomster m.v. på Torvet sommeren over. 
Beslutning: 
Ansøgning godkendt 
 
 

8. Ansøgning fra beboere omkring ”Hullet” om kr. 1.500 til blomster og nye 
krukker. 
Beslutning: 
Ansøgning godkendt 
 

9. Ansøgning fra Bjarne Bruzdewicz, Støvlestræde om kr. 1.500 til 
sommerblomster og forårsløg til arealet ved Støvlestræde. 
Beslutning: 
Ansøgning godkendt 
  

10. Evt.  
Ved markvandringen bemærkede udvalget et fældet tjørn ved Åleslippen 16. 
Hvem kender til, at dette træ er fældet? 
 

11. Næste møde. 
Mandag den 19.maj kl. 19.30 hos Ole.  
 
Vh. Ole 
 
 


