Beretning fra gartnerudvalg 2017/18
Året startede i april med en total gennemgang af vores område – dette specielt i forhold til at driften
af gartneraftalen er overtaget af Gartnerudvalget.
Vi havde på det tidspunkt flere hængepartier, som skulle have været løst året før, bla. Erstatning af
døde hækplanter i SØ samt beplantning af kummer i HE. Disse opgaver er nu blevet løst.
Vi har over sommeren haft en del udfordringer med at vores gartner opgaver ikke blev løst til tiden,
men først når der blev rykket flere gange. Det er ikke alle opgaver der er blevet løst tilfredsstillende.
Der har også været udfordringer med i hvilken del af vores område opgaverne skulle løses, fx hvor
skal der sprøjtes for ukrudt og hvor skal der beskæres kanter. Umiddelbart burde det være nemt for
det står i kontrakten. Men dette har tidligere været en dialog imellem gartneren og den ansvarlige
for gartneraftale, hvorfor der har været brugt en del tid på at drøfte dette. Det er nu aftalt med
gartneren at vi skal have en klar aftaler for den kommende sæson.
En anden udfordring har været Fjernvarmens opgravning, som har medført at mange af vores
græsarealer er blevet ødelagt, så gartneren har svært ved at slå græs med sine maskiner. Endvidere
er det blevet et problem at kantskære, da mange af fliserne er sunket.
Vi har været plaget af råger som dykker ned i vores skraldespande og hiver affald op, som så ligger
og flyder på jorden. Det er noget vil er opmærksomme på, og vil i den kommende sæson overveje
om de skal tømmes oftere.

Hvad er der løst af opgaver ud over standard opgaver
•

2 store kirsebærtræer i HE er blevet fældet – på opfordring fra nogle beboere

•

Alle gamle skraldespande er udskiftet til nye grønne

•

Kummer i HE er tilplantet

•

Døde hækplanter er blevet udskiftet i SØ

•

Stort Birketræ i HE er efterset – der var blevet stillet spørgsmål til, om det kunne risikere at
vælte i stormvejr.

Det er endvidere aftalt at vi fremover får sprøjtet for ukrudt langs med kantsten på veje ind i SØ/HE
samt på P-pladser i SØ

Generelt har det været en tung opgave at få vores opgaver løst. Vi har derfor fået ny kontaktperson
hos gartneren, og håber at vores opgaver vil blive løst tilfredsstillende og til tiden fremover.
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