Referat fra Beboermøde om udeområderne d. 3. juni 2015 i selskabslokalet
15 beboere deltog på mødet:
Ramazan, Nuri, Fred, Mona Lisa, Süleyman, Birgitte, Mona, Nadia, Ebtissan, Jamal, Birgit, Salem, Cihan,
Yvonne og Annelise.
Herudover deltog Mette Nelleman fra 3b´s Byggeafdeling, Iris fra Egedalsvænges Bestyrelse og Majbrit som
er ansat i Egedalsvænge.

19.00: Velkomst og dagens program gennemgås ved Majbrit
19.10: Præsentation af alle med navn og yndlingssted i Egedalsvænge
19.25: Ønsker og idéer til fremtiden: alle skriver på kort, hvad de synes, der kunne gøre udeområderne i
Egedalsvænge endnu bedre. Her er hvad der blev skrevet på kortene og som deltagerne præsenterede:
- Flere cykelskure, bedre plads til cykler ved blok 1-5, Overdækning af cykler ved opgang 48 og blok 2,
- Flere betonblomsterkasser/bænke (der kan evt. laves nogle i træ af beboerne), plante 2-3 grantræer (som
kan bruges som faste juletræer), et juletræ som kan ses tydeligt, 3 store fælles plantekasser til krydderurter
som placeres rundt i gården,
- Afspærring for knallerter/bomme, bomme til ind- og udkørsel for biler (haster), pump i gården,
- Borde- bænkesæt ved blok 2, siddepladser lige udenfor opgangene f.eks. nr. 61, bænk
- Flere legepladser til større børn, boldbane ved opgang 48 har brug for regler om tid og brug (højere sider
på, ikke store børn det larmer for meget), legeplads ved nr. 12-16,
- Dørtelefon, navneskilte skal være større ved opgangene, kode til dør i stedet for brik,
- Lys i gården mangler flere steder
- Samlingspladser
- Springvand
- Idrætsredskaber til voksne
- Bakken i midten af bebyggelsen skal planes, så den kan bruges til festplads, sommerfest og grill. Der skal
være græs, sten, bænke og grillplads
- Ønsker indflydelse på arealerne ved de nuværende nyttehaver, når nyttehaverne flyttes
- Kinesisk pagode op igen og med mulighed for grillplads
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20.20: Mette fortæller om plan omkring forhaverne, hvor der har været en besparelse på de sidste 5
blokke, men der arbejdes på at finde penge til at etablere det ønskede. Mette forklarer om Klimaprojektet
ved ophængte plancher og der svares på spørgsmål om dette.
- flere af ønskerne fra deltagerne omkring udeområderne kommer til at indgå i det kommende klimaprojekt

20.45: De forskellige idéer og ønsker er blevet kategoriseret i 7 kategorier:

1. Cykelskure:
- Flere cykelskure, bedre plads til cykler ved blok 1-5, Overdækning af cykler ved opgang 48 og blok 2,

2. Planter:
- Flere betonblomsterkasser/bænke (der kan evt. laves nogle i træ af beboerne), plante 2-3 grantræer (som
kan bruges som faste juletræer), et juletræ som kan ses tydeligt, 3 store fælles plantekasser til krydderurter
som placeres rundt i gården,

3. Bomme:
- Afspærring for knallerter/bomme, bomme til ind- og udkørsel for biler (haster), pump i gården,

4. Borde-bænke ved opgangene:
- Borde- bænkesæt ved blok 2, siddepladser lige udenfor opgangene f.eks. nr. 61, bænk

5. Legepladser:
- Flere legepladser til større børn, boldbane ved opgang 48 har brug for regler om tid og brug (højere sider
på, ikke store børn det larmer for meget), legeplads ved nr. 12-16,

6. Dørtelefon og navneskilte:
- Dørtelefon, navneskilte skal være større ved opgangene, kode til dør i stedet for brik,

7. Klimaprojektet:
- Samlingspladser, Springvand, Idrætsredskaber til voksne, Kinesisk pagode op igen og med mulighed for
grillplads, Bakken i midten af bebyggelsen skal planes, så den kan bruges til festplads, sommerfest og grill.
Der skal være græs, sten, bænke og grillplads, Ønsker indflydelse på arealerne ved de nuværende
nyttehaver, når nyttehaverne flyttes
Til slut kunne alle deltagere skrive sig på de emner, som de ønskede at arbejde videre med eller som de
synes, der var meget vigtigt. Det afgørende var, at der var beboere, som meldte sig til at gå videre i
arbejdsgrupper. Der var 7 beboere, som meldte sig til at arbejde videre i et Gård- og legepladsudvalg.
Majbrit indkalder til første møde i udvalget indenfor den kommende måned.
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