MØDE HAVEUDVALGET
STENBJERGGÅRD BOLIGSELSKAB
GLASHUSET 13 MAJ 2019 KL. 18.00
TILSTEDE:
Sally
Jamina
Anne Grethe
Peter
Flemming
Poul
FRAVÆRENDE:
Vera
DAGSORDEN:
1. VELKOMST
Kort velkomst fra Poul
2. VALG AF ORDSTYRER
Poul valgt
3. VALG AF REFERENT
Poul valgt
4. PRÆSENTATION AF MEDLEMMERNE AF UDVALGET
Medlemmerne præsenterede sig selv
5. GENNEMGANG AF UDVALGETS ARBEJDSOMRÅDER
Have udvalget arbejdsområder er defineret som følger:
Haver: tilse at haver holdes som foreskrevet i henhold til gældende regler.
Grønne områder: Komme med ideer og tiltag der kan optimere de grønne
områder og faciliteter på grønne områder, såsom cykel og affaldsskure.
Legepladser: Tilse og optimere disse.
6. ØKONOMI
Fra 2020 er der afsat kr. 150.000,- til grønne områder, det vides ikke om det også
indbefatter vedligeholdelse, Poul undersøger det og vender tilbage.
7. HVAD GØR VI OG HVORDAN
Peter: Etablering og indkøb sf gynger m.m., skabe liv i området og der skal være en
rød tråd i hele projektet. Askebægere på lygtepæle og cykelstativer ved cykelskure,
hvor der er plads.
Sally: Genetablering af ”siderne” ved broen, evt. rykke bøgehække ud,
Plante roser ved/på siderne af broen, plante et piletræ ved broen.
Beplantning ved og op ad skurene. Flere bord/bænkesæt i ”gården” og med grill.
Jamina: Flere legemiljøer for 2-5 årige.
Anne Grethe: Bord/bænkesæt skal være firkantet.

Flemming: Planter ved opgange, galger og husmuren.
8. Forslag til at komme i gang:
Peter: Skure istandsættes og evt. leg til bestående legepladser. Buske, planter og
indhegning til bord/bænkesæt.
Sally: Frivillig dag for alle beboere
Konklusion: Sally checker op på priser på buske og planter
9. EVT. HERUNDER GÅTUR
Gåtur: Under dette afsnit er der noteret tanker og forslag.
Ved opgang 24-26 og 27-29 ønskes opsætnong af bord/bænkesæt
Gyngestativ ved opgang 29 skal istandsættes og nye gynger, det kunne være en
redegynge og en babygynge.
Handicap rampe ved opgang 29-31 og 21-23 skal der beplantes, således at man ikke
kan se under rampen. Overdækket terrasse ved opgang 19 og 27.
Sandkasse ved opgang 27 skal væk og evt. grill op.
Vipper ved opgang 22 skal væk og en ny legestation skal op i stedet.
Genetablering af træer, hvor der er fældet.
Duftbede ved opgang 18-20 skal beplantes.
Genetablering af slidte gang arealer på græsplænerne og meget gerne med fliser.
Lille hegn ved bomme opgang 17 skal vækl og grønt skal op i stedet, gerne med stakit.
Legeplads ved opgang 17 skal ombygges og gøres anvendelig for 2-5 årige, store sten
skal væk.
Ved opgang 14 afskærmning af bord/bænkesæt. Sandkasse væk og grill sættes op.
Ved opgang 12 istandsættes, 2 nye gynger, kunne være bildæk, grus fyldes op
Generelt bord/bænkesæt ved tomme græsplæner.
Beplantning ved alle skure.
Legeplads til 2-5 årige ved opgang 8 og evt. med bænk.
Ved vaskeriet, enten legeplads med en lille boldbane.
Hullet i kompasbænken skal beplantes
Pæle i jorden ved opgang 2 skal væk og erstattes af en vippe i stedet.
Beplantning ved bro og opgang nr. 1 og nr. 2.
Beplantning under bro, ud mod vejen og op ad stakittet.
Bord/bænkesæt med afskærmning ved opgang 3
Sandkasse ved opgang 5 skal væk og Grill op.
Poul checker op på vores boligselskabs område og på skurenes træsort og hvordan
man behandler og vedligholder disse.
Næste møde er 6 juni 2019 kl. 17.00.
Tak for god ro og orden.
Referant
Poul Erik Christensen

