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Referat
Delt:

Fællesvirket
Søren Andersen
Henning Wittus
Ole Andersen (afbud)
Ballerup Kommune
Lars Algreen (ref.)

Fællesvirket ønsker:


Festpladsen syd for Teglværkssøen slået som brugsplæne, så børnehave og fritidsklub kan bruge den hele året.
Det tager kommunen ind i driftsplanerne.



at afklare hvem der har driftsansvaret for skråningen nord for bebyggelsen
”Søbrinken” og slåning en til to gange om året.
Det er kommunen (se kortskitse). Skråningen vil blive slået 1 gang om året.
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at grøften fra Skotteparken til Teglværkssøen slås en til to gange om året.
Grøftens sider vil hensyn til dyreliv og rationel drift, blive slået 1 gang om året
som skrænten foran Skotteparken.



kraftig udtynding af Teglværkssøens nordside ”Svaneøen” er mindre vigtig.
Der skabes kig til vandspejlet. Udføres som vinterbeskæring 2009/2010. Dalsgård har bedt om en udtynding på Svaneøen, så der kan etableres redeplads.



Vardens bevoksning kommer igen. Fællesvirket mener, at beplantningen skal
graves væk, og arealet holdes som græs.
Opvækst fjernes og arealet holdes som det øvrige græs



Beskæring ved legepladsen syd for Egeboderne, fritlægning af gadebelysning,
ekstra beskæring ved parklamper.
Beskæring ved parklamper udføres som vinterarbejde.



Krat syd for Egeboderne fjernes.
Udtynding / foryngelsesbeskæring udføres.



Opstamning af fritstående eg.
Vi opstammer ikke gerne mere end 1/3 af stammen. Det giver de pæneste træer.



Krat fjernes syd for andelsboligerne.
Udtynding / foryngelsesbeskæring udføres.



Hyppigere ukrudtsbekæmpelse i belægningen omkring Tårnsøen.
Ukrudt bekæmpes jf. driftskontrakt: gasbrænding 4 gange om året. Det er det
niveau, der er økonomisk dækning for.



Bekæmpelse af siv, der tager udsigt til Tårnsøen.
Sivene er vinterbeskåret. Hvis der skal gøres yderligere, kan det gøres på frivillig basis efter tilladelse fra Miljø & Teknik.



Fuglereden mangler vedligehold.
Selve kunstværket vedligeholdes af Ballerup Kommune – Ejendomme. Ukrudtsbekæmpelse og renholdelse i øvrigt udføres jf. driftskontrakt.



En meget kraftig opstamning af de store egetræer ved fuglereden.
En gren fjernes så parklygten kommer fri.



Friskæring af parklygte.
Se ovenfor



Øget vedligehold af granitbelægning (ukrudt)
Ukrudt bekæmpes jf. driftskontrakt



Erstatning af stele ved restaurant.
Der har desværre været flere påkørsler. Der opstilles en ny.

Side 2



Tjørn på ubebygget grund står som vildnis.
Beplantningen udtyndes.



Den lille friluftsscene øst for søen holdes slet ikke.
Er omfattet af almindeligt renhold jf. driftskontrakt.



Platanen ved talerstolen er for stort.
Træet beskæres løbende, så det ikke rammer huset.

Side 3

