
Referat af møde mellem Fredericia kommune og Herslev Sogns Borgerforening

Tid:     30. juni 2014 - 16:00 – 17:00
Sted:     Herslev Bygade 14
Deltagere:
Laila Baumann Rolsted Jensen - Grøn driftsplanlægger
René Olesen - Trafik- og renovationschef
Torsten Lund

Prioritering af vedligehold i Herslev1.
Godkendelse af opsættelse af blomsterkasser og opslagstavle2.
Fredericia kommunes markedsføringsarbejde3.
Fremadrettet samarbejde4.

Dagsorden

Referat
Ad 1

Defekt belægning på den østlige del af Herslev Bygade - René meddeler dette til 
Lemminkäinen, som er ansvarlig for vedligeholdelsen 

1.

Defekt Busskur - Laila følger op på status2.
Døde kastanjetræer - Ved bestyrelsesmødet 27. maj blev det aftalt, at Ole Davidsen bestiller 
udskiftning af træerne. Det aftales, at han koordinerer med Laila, hvilken sort, de skal erstattes 
med

3.

Skæve rødtjørn - Laila undersøger, hvordan de rødtjørn, der stadigvæk er skæve, kan rettes op 
eller erstattes.

4.

Følgende vedligeholdelsesopgaver er udestående og vil blive prioriteret inden for den nærmeste 
fremtid

Ad 2

• Hjørnet mellem Højrupvej og Herslev Kirkevej
Borgerforeningen ønsker at opsætte en blomsterkasse ved

• Det østlige hjørne mellem Herslev Kirkevej og Herslev Bygade
• Det vestlige hjørne mellem Herslev Kirkevej og Herslev Bygade

Derudover er der ønske om opsættelse af blomsterkasser ved

Generelt er det vigtigt, at blomsterkasserne ikke forhindrer udsynet for trafikken.
Over for kirken kan der være specielle forhold, der gør sig gældende.
Borgerforeningen sender en beskrivelse af, hvad der skal sættes op hvor, hvorefter der kan udstedes 
godkendelser.

Ad 3
Kommunen indkalder  til et opfølgende møde i september.
Inden da skal borgerforeningen have et dokument på 1-2 sider klart, som indeholder de gode ting, 
Herslev har at byde på, samt eventuelle ting, der kunne forbedres.

Ad 4
Fremadrettet afholdes møder to gange årligt.
Næste møde er fastsat til 6. november kl. 16:00 på rådhuset
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