
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 12. maj 2009 
 
Indkaldelse af møde i Udearealudvalget tirsdag den 12. maj 2009 kl. 19.30 

 
Sted: Ole Kristensen, Tingstræderne 15 
 
 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 6. april 2009. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

2. Meddelelser. 
a. Lars Linde har meddelt, at han grundet fraflytning fra Hyldespjældet ønsker at udtræde af 
   Udearealudvalget. 
b. Tema-weekenden er blevet aflyst på grund af får få tilmeldte. Forsøger i stedet med  
    et lørdagsarrangement i efteråret.  
 

3. Vi starter med en markvandring til aktuelle steder i Hyldespjældet.  
Beslutning: 

a. Troldpil ved Støvlestræde 1 bør beskæres, grene ødelægger huset. 
b. Gren fra poppel ved Væverlængen 22 bør fjernes, rammer huset. 
c. Vi skal i en overskuelig fremtid overveje at fælde egetræer m.v. der generer lindetræerne  
    mod Herstedvestervej, Fjeldribs mod vejen bør skæres tilbage og der ønskes plantet  
    fjeldribs og evt. spiræa på volden, Åleslippen bag.  
 

4. I fortsættelse af mødet med Galgebakkens Grønne Udvalg den 29. april 2009, har vi lovet at 
se på følgende forhold der grænser op mod Galgebakken: 
 
a.  Elefanttrappens jernbanesveller er efterhånden i en dårlig forfatning, flere er gået løs, 
     svellerne forurener og en istandsættelse af området bør finde sted.  
     Hvilke ønsker har vi til området? Skal Elefanttrappen bevares, nedlægges m.v.? 
     Hvem skal i givet fald betale en renovering? 
 Beslutning: 

     Følgende 3 muligheder overvejes: 
     1. Retablere Elefanttrappen med grå plasticsveller i stedet for træsveller. 
     2. Retablerer Elefanttrappen ved opbygning med fundamentsblokke. 
     3. Nedlægge Elefanttrappen, således at skråningen jævnes og der på sås græs, der slås  
         jævnlig således, at området ikke vokser til. 
     Udvalget vil gerne have Afdelingsbestyrelsens tilkendegivelse.    
 
b. Det er Galgebakkes opfattelse, at ”røret” på naturlegepladsen ikke er lovlig i forhold 
    til legepladssikkerhed. Legepladsen er placeret på Galgebakke-jord og Galgebakken  
    ønsker en lovliggørelse. 
Beslutning: 
    Vi beder Povl Markussen se på om et ordentligt faldunderlag er tilstrækkeligt.   
 
c. Trekanten med træer bag kælkebakken er Hyldespjældejendom. Der trænger til at der  
    bliver fældet bæverasp i området. 
Beslutning: 
    Bæverasp bør fældes ved lejlighed. 
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d. Langs skolestien fra Galgebakken til Hyldespjældet vokser der en del brombær, der  
    ofte hen på vækstsæsonen rager langt ud på stien til farer for cyklister. 
Beslutning: 
Brombær langs skolestien mod Galgebakken fjernes. 
 
 

5. Genoptagelse af drøftelse forslag til af ændringer i hegnsreglerne. 
Beslutning: 
Ingen bemærkninger. 
 
 

6. Anmodning fra kommende beboere til Høkerlængen 8 om at få fældet buske og hyld ved 
gavlen samt et æbletræ i forstrædet. 
Beslutning: 
Godkendt 
 
 

7. Anmodning fra Gitte Elise om at få fældet hasselbuske i randbeplantningen mod 
Galgebakken. 
Beslutning: 
Området hører til Galgebakken og vi er bekendt med, at de ønsker Hassel randbeplantningen 
 
 

8. Tilkendegivelse fra Harry Lind, Folkets plads, der oplyser at han har indkøbt 18 
sommerblomster til de 3 blomsterkummer for ca. kr. 600,-. 
Beslutning: 
Det indskærpes overfor Harry, at der under ingen omstændigheder må afholdes udgifter 
inden  udvalgets godkendelse.    
 

9. Næste møde. 
26. maj kl. 19.15 hos Per, Åleslippen  
 

10. Evt. 
Nye kandidater til udvalget overvejes. 
  
 Ole Kristensen  


