
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 21. april 2015 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 20. april 2015 kl. 19.30 

 
Sted: AB-lokalet, Storetorv 
 
Afbud: Ida Rønseth Hjælmhof 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning: 
Godkendt med tilføjelse af 2 ansøgninger om tilskud til forskønnelse 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 21. marts 2015. 
Beslutning:  
Godkendt 
 
 

3. Meddelelser.   
a. Ole har talt med beboer, Potterstræde 5. Beboeren har givet sin  
    tilladelse til, at hans store træ i haven fældes.  
    Ole skriver en bekræftelse på aftalen med beboeren. 
b. Tovet i poplen ved hundelegepladsen er fjernet. 
c. Affaldsbeholder vil blive sat op bag ved købmanden. 
 
 
 
 

4. I forbindelse med det digitale beboermøde, har et flertal besluttet, at de 2 
træer, der i efteråret er plantet i forstræderne i Suderlængen skal flyttes og 
plantes et andet sted. Forslag til ny placering udbedes. 
Beslutning: 
De 2 træer flyttes til arealet ved Salatfadet ved Støvlestræde. 
 
 
 

5. Udearealudvalget har inviteret til åbne haver den 14. juni. Er der 
tilbagemeldinger på annoncen? Er der tilstrækkelig mange til at arrangementet 
gennemføres?  
I givet fald skal der informeres i Hyldeposten.  
Beslutning: 
Åbne haver aflyses i det kun Povl samt medlemmer af UAU har meldt sig. 
 
 
 

6. Plejeplanen skal revideres i september/oktober 2015. Er der forslag til 
ændringer/justeringer i planen. 
Beslutning:   
En række ændringer blev drøftet. Er indskrevet i forslag til revideret plejeplan 
som vedhæftes referatet. 
Sagen genoptages på næste møde 
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7. Ansøgning om midler til forskønnelse 
a. Ansøgning fra Tingstræderne 15 om et tilskud på 1.000 kr. til indkøb af 

blomster hen over sommeren til Tingstræderne Torv. 
b. John L. Christensen, Åleslippen har bedt om tilladelse til at udlægge et 

stykke af Volden mod Herstedvestervej til blomsterområde. John søger om 
kr. 2.000 til sommeren over at beplante arealet med stauder og 
sommerblomster.   

c. Ansøgning fra Bjarne Bruzdewicz, Støvlestræde 5 om kr. 1.500 i tilskud til 
indkøb af sommerblomster og blomsterløg til bedet ved Støvlestræde. 

d. Beboerne omkring Hullet, Tømmerstræde/Bryggerlængen søger om 1.200 til 
blomster. 

e. Lone Stagis, Åleslippen 49 søger om tilskud til hindbærbuske og clematis  
kr. 634,- til plantning langs hegnet og skuret mod bagstrædet samt kr. 
434,- til 10 stk. stauder og 6 ribsbuske til plantning på skrænten ved 
volden.  
Beslutning:   
Ansøgning a, b, c, d godkendt som ansøgt. Punkt e godkendt med kr. 434,- 
til plantning på volden. Der ydes ikke tilskud til plantning i eget bagstræde.  
 

8. Næste møde. 
8. juni kl. 19.30 i AB-lokalet. Anne køber kage. 
 

9. Evt.  
 
 
Ole Kristensen 
 
 


