Referat fra møde i det grønne udvalg d. 7. juli 2021 kl. 16.00
Til stede: Frans (Byvejen 72), Bente (229), Claes (fra ejendomskontoret), Terese
(Byvejen 72)
Det Grønne Udvalg holdt møde ved søen i begyndelsen af juli 2021 og herunder kan du
læse om, hvad der blev drøftet på mødet:
Claes, repræsentant fra ejedomskontoret, lægger ud med at fortælle om hans umiddelbare
planer for nogle af de områder, der i dag er dækket af græs. Han har været rundt i
området sammen med Niels fra Kvarteret, for at se på, hvor man kan sætte ind for at
skabe større biodiversitet. Der var enighed om at det var en god plan. Frans supplerede
med områder, hvor man kan lade græsset gro, klippe to gange årligt og fjerne græs, for
over tid at få flere engblomster. Alle områder ligger i yderkanterne, og væk fra
bebyggelse.
Vi talte om en langsigtet strategi, hvor vi over de næste år, når en plante eller et træ skal
skiftes ud, indkøber hjemmehørende arter, som kan danne grundlag for større
biodiversitet. Vi var enige om, at der skal være en balance mellem natur der danner
grundlag for mange vilde arter og prydplanter, f.eks. vil alle bede mellem husene fortsat
blive passet som i dag, og yderområderne omlægges til vildere natur, men arrangeret så
det fremstår velholdt og pænt. Nogle steder kan buske og stauder også være med til at
"skjule" den kommende affaldsløsning (hvordan den end kommer til at se ud).
Forslag om på sigt at danne forskellige rum med flere borde-bænke-sæt omkring søen.
Dette skal gerne invitere til at flere bruger området til andet end gennemgang. Vi
drømmer om nogle flere træer, der kan give skygge, mosaik-klippet plæne og bede med
engblomster.
Det grønne udvalg ønsker et tæt samarbejde med bestyrelsen, evt. sammen med et eller
flere faste bestyrelsesmedlemmer, så kommunikationen kan glide lettere.
Hvis du som beboer har lyst til at være med i det grønne udvalg, og dermed påvirke i
hvilken retning de grønne områder skal omformes, er du velkommen til at kontakte os
eller blot dukke op til vores næste møde, som afholdes efter sommerferie. Hold øje med
facebook og hjemmeside, samt opslagstavle ved Laden for dato og tid.
Venlig hilsen
Det Grønne Udvalg

