
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 31 august 2010 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 30. august 2010 kl. 19.15 

 
Sted: Per Zoffmann, Åleslippen 57. 
Afbud: Merete Nielsen  
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra møde den 25. maj 2010. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

2. Meddelelser. 
a. Vi starter mødet med en markvandring og ser på aktuelle problemstillinger. 
b. Driften sørger for, at græsset øst for fjernvarmerøret bag Snorrestræde slås. 
c. John Christensen, Åleslippen har fremsendt et åbent brev til Hyldeposten, hvori han  
    stærkt angriber Ole Kristensen for et være enerådende i Udearealudvalget. 
d. Galgebakken foreslår den 13. eller 14. september som mødedag med henblik på at lave  
    aftale om Elefanttrappens fremtid. Den 13. kl. 19.00 ved trappen blev aftalt. 
e. Afdelingsbestyrelsen har besluttet at sætte udearealerne i udbud pr. 1. april 2010. 
f. Der er lagt sten omkring alle nye træer for at beskytte dem mod græsslåmaskinen. 
 
 

3. Driften har i samarbejde med John Norrie indhentet tilbud på ønsker til opgraderinger af 
områder samt plantninger og fældninger i det kommende halvår. 
Tilbuddene forventes at foreligge den 26. august hvorefter de sendes til udvalgets 
medlemmer. 
Beslutning:    
Udvalget anbefaler tilbuddet fra Det Grønne Kompagni. 
 
 

4. Ansøgning af 26. maj fra Harry Lind, Torvelængen om følgende, der er indkøbt den 5. maj 
2010: 
            a. Transport af jernplade til overdækning af grillen  kr.     96,00  
            b. Planter m.v. til blomsterkummer på Folkets Plads   kr. 1.108,50 
            c. Transport af indkøbte planter   kr.    200,00 
            I alt     kr. 1.404,50 
 
Det bemærkes, at beløbet kr. 96,00 kr. tidligere er bevilget af udvalget. I foråret 2009 
meddelte vi Harry, at han ikke fremover kan forvente, at få dækket udgifter der ikke forud er 
godkendt af udvalget.  
Beslutning: 

Godkendt undtagelsesvis. Ole giver Harry pengene med meddelelse om, at dette er sidste 
gang har får tilskud uden at søge forinden. 
     

5. Beboerne ved Ulkestræde har bedt om, at alle hæg samt ét birketræ det ligger op til deres 
haver fældes idet de nu er så store, at de ingen sol får i haverne. Nogle af hægene er 
beskadiget efter containerbrande.    
Beslutning: 

Fældningen godkendt.  
 
 



Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

6. Ansøgning fra Kirsten List, Åleslippen 35 om at få beskåret robinietræet, der står ud for nr. 
33. Anmodningen begrundes med, at Kirsten lider af allergi og blomster, blade og frøkapsler 
fra træet, der falder ned i hendes have, generer hende stærkt i 14 dage til 1 måned hvert år, 
således at hun ikke kan benytte sin have i denne periode. 
Beslutning: 
Udvalget fandt ikke tilstrækkelig grundlag for at fælde træet.   
 

7. Ansøgning fra beboeren i Tingstræderne 4 om tilladelse til at ændre plankeværket således, at 
det opsættes 2 havelåger mod stien. Baggrunden for ansøgningen er, at ansøger har en meget 
stor motorcykel, som ikke kan komme igennem den nuværende havelåge. 
Beslutning: 
Udvalget anbefaler, at der gives tilladelse til at der laves én havelåge i bredden 130 cm, 
hvilket er tilstrækkeligt til at motorcyklen kan komme igennem. 
 
 

8. Med henblik på, at Hyldespjældet efterhånden selv får en række skulpturer foreslås det, at 
der af midler til forskønnelse indkøbes Skulpturen ”Friendly Chair”, som står på 
Tingstrædernes Torv. Prisen er kr. 12.500,-.  
Udgiften kan afholdes indenfor budgettet til strædeforskønnelse i 2010. 
 
Der er i budgettet for 2010 afsat kr. 20.000,- til strædeforskønnelse og der er pt. brugt kr.  
3.300. 
Ud over, at Hyldespjældet får glæde af skulpturen, vil købet skabe en yderligere interesse 
hos billedhuggere til at udstille i Hyldespjældet. 
Beslutning: 
Udvalget indstiller, at Hyldespjældet køber skulpturen. 
 

9. Drøftelse af udkast til revision af plejeplanen, som skal godkendes på et beboermøde den 21. 
september. Udkastet vedlægges. 
Beslutning: 

Godkendt dog således, at vi indtil videre fastholder den oprindelige tekst om Elefanttrappen. 

Hvis der på mødet med Galgebakken bliver enighed om en ændring, fremsættes 
ændringsforslag på beboermødet.   
 

 
10. Forslag til beretning for Udearealudvalgets arbejde for perioden 2009/10 der skal 

fremlæggelse på beboermødet den 21. september vedlægges til drøftelse. 
Beslutning: 

Forslaget godkendt dog sådan, at fældning af troldpilen ved Støvlestræde nævnes. 
 

11. Evt. 
a. Efter markvandringen ønsker udvalget, at arealet ud for skuret, ved Høker 2 bliver  
   planeret og tilsået med græs samt at fliserne ved spildevandsbrønden rettes op. 
b. Det tidligere højbed med knækfliser ud for Åleslippen 51, herunder troldpilen og elmetræ  
    ønskes fjernet efter aftale med beboeren. Syrenen bevares hvis dette er muligt. 
c. På næste møde ser udvalget på træerne for enden af Åleslippen.   
 

12. Næste møde. 
Den 11. oktober kl. 19.15 hos Anne.  
  
Ole Kristensen  


