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Tilstand firarealer 
 

Overordnet disponering 

Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer 

m.m.. 

 

 Græs 

  Kortklippet græs 

  Slåning af volde 

  Opsamling af blade 

 

 Træer og randplantninger 

  Fritvoksende træer 

  Trærækker 

  Trægrupper 

  Randplantninger     

 

 Buske og hække 

  Solitære / fritvoksende buske 

  Busketter/krat  

  Bunddækkende buske 

  Klippet hæk 

 

 Befæstelser 

  Asfalt 

  Fliser 

  Trapper  

  Legeplads 

  Materialeplads  

 

 Forslag til renoveringer 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

             Træ der gør en stor forskel for oplevelsen                  Skadet røn. Det bliver aldrig et flot træ. 
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Beskrivelse af arealerne 

 

Græs 

 Kortklippet græs 

 Langt det meste af friarealet er klippet græs. Det er store åbne flader imellem  

blokkene og imod syd. Mindre mod vest. 

Det er åbne flader der ikke giver fantasien meget spillerum, da man uhindret 

kan se fra den ene ende til den anden. 

Græsarealerne ligger vest – øst. Dvs. at de samtidig er udsat for de 

fremherskende vinde fra vest. Her er ikke meget læ at finde. Det er ikke her 

man opholder sig. 

Græsset slås mellem 15 – 18 gange. Der klippes græs ca. hver 10 dag. 

 Nedfaldne blade samles ikke op, men slås sammen med græsset, og indgår i  

den almindelige omsætning ag græs m.m. 

 

 Slåning af volde 

 Da terrænet falder fra nord mod syd, er der lidt terrænspring mellem blokkene.  

Terrænspringet tages umiddelbart før stien der fører til boligerne, eller lige  

efter boligen (rækken mod syd).    

 Disse skråninger er oftest inddraget til nærmeste parcels dyrkning.  

Men der skal slås græs på godt halvdelen af skråningerne.  

Græsslåning er beboernes ansvar. 

  

 

 

Træer og randplantninger 

Træer og randplantninger m.m. deles op i flere kategorier, da de skal 

behandles og plejes forskelligt, samtidig med at deres udtryk og oplevelsen er 

forskellig. 

 

  

 Fritvoksende træer 

Fritvoksende træer skal fremstå karakteristisk for arten. Formen på planten, 

uanset det er sommer eller vinter. Solisterne skal samtidig give beboeren en 

god oplevelse af sin fuldkommenhed, gennem form, blade, blomster, frugt, 

høstfarver m.m. 

 Hyldekærparken har flere fine træer stående rundt omkring, som fortjener at  

man passer på dem.  

Enkelte nyere træer er plantet i græsplænerne. Disse træer tirves overhovedet 

ikke, og flere af den er alvorligt skadet ved rodhalsen, hvor der er store sår. 

Her bør en anden praksis overvejes, hvis man skal have et godt resultat. 
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Enkelte fritvoksende træer findes i små øer på parkeringsarealerne. Ingen af 

disse træer har det godt, pga. problemer med vækstgrundlaget. Det er ingen 

chance for at planterne bliver pæne. Kun en omlægning kan gøre det bedre.  

 

 

Trærækker 

Rækker at træer er i sin tid plantet på friarealet mod øst. Her er rækker af 

østrigsk fyr, vortebirk og lind. Træerne er efterhånden blevet store, og den 

oprindelige underplantning er forsvundet. I dag står mange af træerne i bede, 

holdt fri for ukrudt. Når bunden her er grøn bliver det fræset. Det sker 1 – 2 

gange om året. 

En stillingtagen til den fremtidige udvikling bør ske. 

 

 

 Trægrupper 

Grupper af træer findes som sådan kun et par steder, bl.a. i det nordøstlige 

hjørne ud mod vejen og mellem nr. 1 og nr. 20 

Plantningerne fungerer i dag, men det er på høje tid at det tages stilling til 

hvordan man skal udvikle plantningerne. Træerne er ved at blive høje, og 

skygger dermed underbeplantningen bort. Eller også skygger de meget i 

nabohaverne.  

 

 

 Randplantninger     

Randplantninger findes mod nord in mod boldbanen. Det meste ejes af 

kommunen, der ikke er villig til at ofte ret meget på at vedligeholde plantingen. 

Træer og store buske hælder sine steder temmelig meget ind over stien frem 

til boligerne 2 – 18. Enkelte grundejere har taget sagen i egen hånd og 

reduceret i frodigheden. Her står samtidig enkelte træer der har en meget fin 

virkning, fx. hængepil. Netop denne pil er blevet alt for stor og hænger ned i 

taget på nr. 8. 

Der bør laves en aftale med kommune om, hvad man kan tillade sig at gøre, 

og hvilke pligter kommunen har i den henseende.    

 

 

 

Buske og hække 

  

Solitære / fritvoksende buske 

Fritvoksende buske skal opfylde de samme krav som fritvoksende træer. At 

være karakteristiske for arten, være sunde, frodige og blomsterrige. 
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Flere steder klippes disse buske til ukendelighed, og evt. blomstrende grene 

skæres bort. En anden plejemetode bør overvejes. 

  

 

 Busketter/krat 

Tre steder er der det som karakteriseres som krat/busket. Oprindeligt har det 

nok været busket, der er buske plantet så planterne fremhæver hinanden og 

holdes i en rimelig højde og fylde. Her er plantningerne vokset fra den 

oprindelige tanke, og er i dag en stor tæt og uigennemtrængelig plantning. 

Plantningerne virker forvoksede. Der bør tages stilling til deres fremtid.  

  

 

Bunddækkende buske 

Bunddækkebuske er konsekvent brugt på voldene ud mod fællevejen mod 

øst. Voldene fremstår velplejede stedsegrønne som meget karakteristiske 

former, der beskytter og indrammer mellemarealerne på en fin måde. 

Bunddækket – Cotoneaster dammeri ’Skogholm’ – trimmet 1 gang om året. 

Det sker om efteråret. Kanter rettes/klippes til og kantstenen renses. 

Evt. genstridigt ukrudt fx agertidsel stikker nu og da toppen op over 

bunddækket. Når det sker hives de formastelige op, når man nu er der og slår 

græs alligevel. 

  

 

 Klippet hæk 

 Mod Hovedgaden og Piledyssen er der en meget velplejet avnbøgehæk.  

Udenfor hækken  mod vej holdes arealet af kommunen. Men realiteterne er at 

Marianne Henriksen må slå en stribe græs udenfor hække, for at have 

mulighed for at kunne pleje hækken ordentligt. 

Hække klippet 2 gange om året. 

 

Mod vest ind mod Hyldetoften, er der ikke plantet hæk, men en skønsom 

blanding. Dette holdes som en bred hæk. Der er kun få træer der kommer op 

her. Men det ses at der har været flere tæer, som efterhånden er fældet. 

 Man bør overveje hvordan forløbet langs stien skal være oplevelsesmæssigt. 

 

 

 

Befæstelser 

 

 Asfalt 

 Kørevejene består af asfalt, der tilsyneladende ser fin og velfungerende ud. 

 Kørevejene er kommunalt ejet, og vedligeholdes derfor af kommunen.  
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Fliser 

Belægningen er fra dengang husene blev opført. Samme flise er  

anvendt over alt på stierne. Det giver et godt sammenhæng i bebyggelsen. 

Tidens tand gør at fliserne sætter sig lidt eller forskubber sig. Fliserne ligger 

ikke lige jævnt over alt.  

Man bør overveje omlægninger de værste steder. 

Man skal under ingen omstændigheder prøve at rense fliserne med 

højtryksspuler eller kemikalier. Det vil kun ødelægge fliserne. Herved forvitrer 

de meget hurtigere. Lavvæksten på fliserne fortæller om jeres udemiljø. Jo 

flere arter af lav jo bedre er jeres miljø. Det er en botanisk have, som lever på 

stenene, og de skader overhovedet ikke fliserne. 

Belægningen renholdes af de enkelte beboere. 

 

 

Trapper 

Trapper er hvor stierne skal forcere terrænspring. De fleste steder ligger 

trappestenen fint og gelændere holdes ved lige. 

 De enkelte husstande har vedligeholdelsespligten. 

 

 

 Legeplads 

Legepladsen er placeret udfor nr. 35 og 54. Den er af ældre dato, og ser ikke 

ud til at blive benyttet så meget. Men det er dog et vigtigt aktiv for 

Hyldekærparken, selvom der ikke er så mange familier med mindre børn. Men 

det kommer enten som tilflyttere eller børnebørn, og så er den vigtig at have. 

Legepladsen bør leve op til to EU-standarder DS 1176 og DS 1177. Den er 

ikke gået igennem i denne undersøgelse. 

Legepladsen er ved at gro til i kanterne med græs. For at legepladsen skal 

være attraktiv bør pleje m.m. tages op til overvejelse. 

 

 

 Materialeplads 

En oplagsplads til diverse materialer er nødvendig for enhver bebyggelse. 

Også denne. Materialer oplagres i det nordøstligste hjørne under 

birketræerne, og fremtræder fin og meget ordentlig. 

Materialepladsen trænger til en mere præcis udformning. 

 

 

Vintervedligeholdelse  

 

 Veje og indkørsler 

 Kommunen ejer og vedligeholder vejene inkl. vintervedligeholdelse.  
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Sneen skubbes op på nærliggende græsarealer. Der saltes. 

 

 

Stier og trapper 

Stier og trapper holdes rene og farbare af de enkelte husstande. 

 

Vedr. saltning, skal I være opmærksom på at salt er en plantegift. Salt  

ødelægger jordens struktur, og udtørrer planters rødder, så de dør. 

Salt skal bruges med omtanke.  

Bland gerne skarpt grus med lidt salt eller brug kun skarpt grus, så undgås  

skader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Den flot klippede hæk, og trærækker i barjordsbede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Et kik ovre det sydlige fællesareal, med den skarpt klippede  

                   hæk. 
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Udvikling af firarealer 
 

Græs 

Kortklippet græs er det største område i Hyldekærparken. Især 

midterarealerne opleves som lange stræk, hvor der ikke sker ret meget, og 

oplevelserne ligger i kanterne, hvor de private områder skaber oplevelsen. 

Det bør overvejes om der ikke skal skabes flere rum og muligheder for ophold 

herude til leg, fest og grill m.m. Tænk over hvad I kunne tænke jer at bruge 

arealerne til. 

Her kunne med ny beplantninger skabes flere oplevelser året rundt. 

Potentialet er stort her.  

Det behøver ikke være det store indgreb. Små og enkle plantninger og hække 

vil kunne skabe en stor forandring i oplevelsen af Hyldekærparken. 

 

 

Træer og randplantninger 

Fritvoksende træer er med til at skabe Hyldekærparken som et dejligt sted at 

færdes. Der kunne godt  plantes mange flere træer. Arter og sorter skal 

vælges ud fra størrelse, form, blade og deres farver og former, blomstring og 

frugtsætning.  

Vigtigst er at træer plantes på den rigtige måde og slet ikke plantes i græs, 

men sikres på den rigtige måde. Der er flere eksempler på plantning i græs og 

masser af påkørsler. At plante på den måde er at kaste penge, energi og 

drømme ud i kloakken. 

De mange fine træer I har nu skal der laves en bevaringsplan for.  

 Det vil også gælde fremtidige plantninger. 

 

 

Trærækker fungerede godt i de første årtier. I dag er de blevet store og 

temmelig anmassende. Men de giver læ for østenvinden. 

 Hele fællesarealet mod øst bør tages op til behandling. Der bør laves en  

samlet plan for, hvordan det skal udvikles, tilplantes og plejes bør udarbejdes. 

Arealet er jeres entre og fortjener en god behandling. Det er her I bliver budt  

velkommen hjem, det er her gæster får et indtryk af hvad det er for et sted de 

bydes velkommen til. 

Udførslen af en plan for området vil sagtens kunne ske over nogle år, så det 

ikke føles som om man begynder forfra. 

 

 

 Trægrupper er der kun et par stykker af. De er forvoksede og der bør tages  
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stilling til, hvad der skal ske med områderne. Trægrupperne kan dog sagtens 

fungere fornuftigt i flere år endnu.  

 

 

Randplantningen i nord   

Her skal især holdes øje med store træer, der hænger ind over tagene, fx 

hængepilen. Man skal overveje om den ikke skal stynes. Dvs. at man skærer 

de store kronegrene tilbage, så træet kommer til at ligne en stumtjener. Skær 

ikke grenene for langt tilbage. Fra enderne vil træet om foråret skyde en 

masse nye grene. Det vil se meget flot ud de første mange år, indtil man igen 

må skære tilbage. 

 

 

Buske og hække 

 Solitære / fritvoksende buske findes spredt rundt omkring på græsarealerne 

Mange steder klipper man buskene i en og anden rund form. 

Beskæremetoden kaldes ”varmemester klipning”. Det er den sikreste måde af 

forhindre en busk i at blomstre.   

Man bør overveje at ændre klippemetode, så buske kun tyndes, men beholder 

sin naturlige vækstform. Herved sikres blomstringen.  

I det hele taget bør der være så få buske som muligt frit i græsplænen. Det er 

et meget unaturligt miljø for en busk. Buske bokser bedst i selskab med andre 

buske og urter.  

 

 

Busketter/krat findes tre steder. Det eneste sted det fungerer godt er mellem 

nr. 17 og 35. Buskettet virker som krat i dag. Det består af 2 fine blodblommer 

i en bund af rød kornel, som i bunden igen har vedbend og Cotoneaster 

dammeri ’Skogholm’ Det fungerer godt. Det eneste der bør gøres her er en 

udtynding i kornellerne.  

 De to andre busketter/krat bør fornys. Der er ikke noget at gennem på. 

 

 

Bunddækkende buske findes på voldene. Voldene passe og plejes 

forbilledligt. Det skal I bare fortsætte med. 

  

 

Klippet hæk - Avnbøgehækken mod vejene passes forbilledligt. Det må I ikke 

ændre på. 

Der klippes hæk ind mod Hyldetoften, ved legepladsen og ind til børnehaven i 

nord. 
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Overvej om det ikke var på tide at finde en anden løsning ind mod 

Hyldetoften. Det er meget lidt spændende at gå her. Der er ingen oplevelser 

blot en lang sti. Hvorfor ikke plante lavere bunddækkende buske med mindre 

træer i som giver oplevelse, struktur og et meget bedre miljø. 

 Det samme gælder ved legepladsen. 

 Mod børnehaven bør der ikke ske ændringer, da det vedrører hele hegnet. 

 

 

 

Befæstelser 

 Asfalt – her skal der kun gøres noget når der opstår revner og lign. Hus at  

gøre kommunen opmærksom på når der opstår revner. 

  

 

Fliser – er som tidligere beskrevet fra den gang bebyggelsen blev opført. Sine 

steder ligger de meget ujævnt. I den takt det bliver generende bør dele af 

belægningen lægges om. 

 

 

Trapper – ikke alle trapper ligger lige godt. Dette er også tiden tand. En 

omsætning af en trappe gøres efter behov. 

 

 

Legeplads bør gås igennem sikkerhedsmæssigt for klem og snorrefælder 

m.m..  faldunderlaget bør ses efter og mindst renses for det ukrudt der breder 

sig ind i faldunderlaget. Normerne for legepladser bør overholdes. Dvs. at 

redskaberne gås efter for fejl og evt. snorrefælder m.m., samt faldunderlaget 

renses for ukrudt mindst en gang om året.  

En indramning at legeområdet bør overvejes, med en lille terrasse og bord 

bænk. Herved bliver det hyggeligere for både børn og voksne at være der. 

 

 

Materialeplads er nødvendigt for enhver bebyggelse. I bør finde ud af jeres 

behov og fremtidige ønsker. 

En mere officiel indramning af et område til jeres behov vil være godt. Selvom 

den måde I har gjort det på absolut fremtræder pænt og ordentligt.  

Placering af materialepladsen bør ske i samme område. Adgangen er god fra 

vejsiden. En evt. indkørsel bør skabes. 

I forbindelse med etablering af materialepladsen, bør udformningen af hele 

det lille område øst for nr. 2 tages op. Beplantningen skal fornys indenfor en 

årrække. 
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Vintervedligeholdelse  

Vejene sortere under kommunen. Men sørg for at det kun er minimalt med salt 

der bruges, da salt er et stærkt plantegift. 

 

Glatførebekæmpelse på stier og trapper er den enkelte husstands opgave. 

Overvej politikken for brug af salt. 

 

Skarpt grus alene eller iblandet en lille del salt vil kunne holde stier og trapper 

farbare, når is og sne ikke helt kan fjernes. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          Volden virker som en fin oplevelse, men på baggrund af træerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Udtrykket er som på volden, men her er det ikke den samme stærke  

         karakterfyldte oplevelse. Her mangler træerne. 
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Vedligeholdelsesplan 

 

Græs 

 Kortklippet græs  

For at holde den nuværende standard, skal græsset klippes ca. hver 10 dag. 

Det svarer til 15 – 18 gange om året i perioden april – oktober. 

I tørre perioder er der længere mellem slåningerne, og fugtige perioder vil 

slåningen være uregelmæssig, pga. at græsset er vådt og dermed umuligt at 

slå ordentligt. 

Der slås en stribe græs lige uden for hækken mod vej, for a sikre hækken 

mod tilgroning og for at lette klipningen af hækken.   

 

 

 Slåning af volde 

 På volde og skråning har beboerne ansvaret for at slå græsset. 

 

 

 

Træer og randplantninger 

 

 Fritvoksende træer 

 Generende grene fjernes af hensyn til græsslåning. Grene fjernes efter behov. 

  

Ingen træer må stå sådan at man kan  

skade træets bark ved påkørsel.  

Dvs. at man må og skal tolerere at der  

er en stor tot græs ved træets fod –  

gælder kun for veletablerede træer i  

god vækst.  

Øvrige træer må SLET IKKE stå i græs.  

Læg 3 stk. store sten diameter  

30 – 40 cm beskyttende ved hvert træ  

der vokser i græsplænen.      Dette sår er om nogle år træets død. 

 

 

 Trærækker 

Trærækkerne mod øst står i en rabat af jord, der 1 – 2 gange om året fræses. 

Miljømæssigt og biologisk er det en dårlig løsning. Planter vokser ingen steder 

naturligt i bar jord. Planter vokser altid sammen med andre planter. Dette bør I 

overveje. 
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Indtil området skal renoveres, bør rabatterne blot lægges ud i græs. Men man 

skal passe på med slåmaskinen, så træernes bark ikke skades.  

 

 

 Trægrupper 

 Trægrupper skal løbende forynges gennem tilbageskæring/foryngning af  

planterne. Foryngning sker i perioden marts – april. 

En løbende ukrudtsbekæmpelse forår = maj og efterår august/september. 

 

 

 Randplantninger     

Foryngelse af randen sker ved årlig regulering i marts måned. Det sker efter 

forudgående gennemgang af plantningen og ønsker og anbefallinger. 

  

Fritrumsbeskæring sker sidst i maj og igen i august. Dette for at sikre passage  

på stierne. 

 

 

Buske og hække 

 

 Solitære / fritvoksende buske 

Udtynding sker i marts efter forudgående gennemgang, med afvejning af 

ønsker og anbefalinger. 

 

 

 Busketter/krat  

Tynding af og i beplantningerne sker i marts efter forudgående gennemgang, 

med afvejning af ønsker og anbefalinger. 

Plantningerne luges sidst i maj og igen i august. Ellers efter behov og ønske 

fra bestyrelsen som en tillægsopgave. 

 

 

 Bunddækkende buske 

 Volden trimmes i september/orkober. 

Opvækst af fremmede buske begrænses i løbet af sommeren, samtidig med 

at der slås græs. Der er opvækst af liguster og roser. Disse buske holdes 

nede eller om muligt graves op. Titter en formastelig tidsel frem rives den op.  

 

Det anbefales at man i fremtiden lader bunddækket nå ud over den hvide 

kantsten. Det betyder at der ikke kommer lys til jorden i bagkanten af 

kantstenen. I dag etablere græs m.m. sig her. I værste fald kan det være med 

til at ødelægge beplantningen. 
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Rendestenen skal være fri så den kan renses. 

 

 Klippet hæk 

 Hæk klippe 2 gange om året i juni og igen i august. 

 

 

 

Befæstelser 

  

 Fliser 

 Vedligehold tilhører den enkelte husstand. 

 

 

 Trapper  

 Vedligehold tilhører den enkelte husstand. 

 

 Legeplads 

 Legepladsen renses for ukrudt der vokser ud i faldunderlaget i maj og august. 

 Legeredskaberne gås igennem i april for fejl og mangler. 

Redskaberne mål og basketball mål gås igennem for reparation m.m. april og 

august. 

  

 

Vintervedligeholdelse 

 Vintervedligeholdelse sortere under den enkelte husstand. 

Anbefaling 

Det anbefales at bestyrelsen går friarealerne igennem 1 – 2 gange årligt, for at 

fastlægge mål og fornyelser, og hvad der skal rettes op på m.m. 

Gennemgangen sker evt. med en fagmand 1 gang om året.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Træerne gør en stor forskel på oplevelse 
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Forslag til omlægning og fornyelse af udearealerne 

 

Forslagene er nummererede 1 – 17. 

Det skal tages som forslag, da jeg regner med at det skal diskuteres igennem om det er 

det i ønsker jer. 

 

Mit udgangspunkt er et plantningerne skal indeholde oplevelser i form af planternes 

strukturer, barkfarver, løvfarver forår eller og efterår. Blomstring der er værd at se på, og 

med variation mellem arterne, så blomstringen strækkes så langt over året som muligt.   

Gerne frugtsætning, som lyser op, og kan være til gavn for fugle og mennesker. 

Der er valgt sunde arter og sorter, ellers bliver det hele kedeligt at se på. 

Måden at plante på giver i løbet af et par år minimal pleje, da jeg bruger meget med 

bunddækkende buske. I har en god bunddækkende busk i form af Cotonasteren på 

voldene. 

 

Stykket mod vejen er langt og smalt. Her vil jeg foreslå ”skovstykker” af stammede træer i 

bunddækkende buske, med en sti lagt ind imellem træerne, så man får en særlig 

oplevelse ved at gå mellem stammer af forskellig farve og struktur. Lyset der falder ned 

gennem løvet giver ligeledes et meget forskellig oplevelse afhængig af hvilken art men går 

under. Bunddækkebuskene skal være skovbunden, som dækker af for evt. ukrudt, også 

de er med deres løv og farver med til at udbygge oplevelsen. Efter et par års vækst skulle 

det næsten blot være et fornøjelse at gå gennem og imellem/under trætoppene. Træerne 

er alle valgt udfra at de har særlige karakteristike som stamme farver og strukturer, det 

samme gælder løvet. Nogle arter har også et meget fin blomstring.  

Det skulle i løbet at få år blive to små fine ”skovstykker” at bevæge sig igennem, samtidg 

med at det skal være med til at byde velkommen til Hyldekærparken. 

 

2 områder foreslår jeg der etableres fælles terrasser, der omkranses af bøgehække med 

enkelte mindre træer i. Som bægehæk foreslås produktet færdighæk der fås i fædrig 

størrelse på 150 cm fix og færdig. 

 

Legepladsen   skærmes af mod stien og der etablers en mindre terrasse for enden af det 

store sandområde. Som bagvæg til terrassen foreslås en bøgehæk. 

 

Udfor 17-18 og 35-36 foreslås en afslutning mod sti, lidt som mellem 17-36.  Der foreslås 

større buske i bunddække, så det ikke vokser jer over hovedet indenfor de næste mange 

år. Alt i blomstrende buske. 

 

Mod naboerne i vest langs med stien, fornys hele plantningen, så i får en oplevelse når i 

bevæger jer den vej.  
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Det plantes mindre træer, som paradisæbler, røn, en lavere prydkirsebær og hjertetræer i 

vekslende grupper af bunddækkende buske. Buske der får en højde på 75 – 150 cm 

højde. Træerne vil give oplevelser og dybde i billedet, når i vandrer på stien. 

Træerne placeres så de ikke kommer til at genere haverne med skygge. 

 

Mellem 1 – 20 ryddes det eksisterende og erstattes med en planting af fx paradisæbler i 

en bund af Cotoneaster. Det giver et interessant indtryk forår og efterår med farver og om 

vinteren med strukturer i der rækker højt om over den stedsegrønne bund. 

 

Mellem 19 og 38 etableres ligeledes en beplantning af træer og buske i en bunddækkende 

buske. Her er målet ligeledes at give oplevelser det meste af året. Samtidig skal de to 

plantninger stoppe det vide syn man i dag har ned langs græsplænerne. Plantningerne 

skal være med til at danne rum på jeres fællesarealer så de bliver en god oplevelse at gå 

langs med stierne ind til jeres huse. 

 

Mod nordøst hvor i har oplagspladsen/materialplads, vil jeg foreslå at den hegnes ind med 

et 2 m højt planteværk, og gerne med en låge i. 

Eksisterende træer kan bevares.   

 

Ved siden af kan i evt. etablere en petanque bane – 3 m bred og 12 m lang. Bagved 

materialpladsen er der plads til et par bænke. 
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Hvad koster det? 

 

Her er mange forslag der ikke er udarbejdet i detaljer, da det kræver en ordentlig opmåling 

og en nærmere samtale om hvad og hvor meget I ønsker. 

 

Som forslagene ligger her, er omkostningerne ved anlæg af de enkelte numre ca. 

 

 

 

NR. Opgave Ca. pris 

1 Materialgård, hegn omkring i 2 m højde inkl. låge 3 m. bred 
Der er ikke regnet med anden bund end græs for nuværende. 

43.000 kr. 

2 Petanque bane 50.000 kr. 

3 Buskrække mod vej der lukker af mod ”skov” 15.000 kr. 

4 2 skove  lille og stor  (115.000 + 150.000) 265.000 kr. 

5 Lille ”skov” med fx oktoberkirsebær 85.000 kr. 

6 Hegnet – blandet buskhegn med mindre træer, småplanter 45.000 kr. 

7 Kirsebærlunden – bunddække og kirsebær 60.000 kr. 

8 Hegn mod sti ved legeplads 12.000 kr. 

9 Terrasse og hæk ved legeplads  
(færdighæk og 30 m2 terrasse) 

31.000 kr. 

10 Lille hegn mod sti af bunddækkende buske og højere buske 7.000 kr. 

11 Lille hegn af blomstrende buske, lave og højere 7.000 kr. 

12 Lille plantning der skal bryde kikket  5.000 kr. 

13 Fælles terrasseplads indrammet med færdighæk og enkelte 
mindre blomstrende træer 

110.000 kr. 

14 Fælles terrasseplads indrammet med færdighæk og enkelte 
mindre blomstrende træer 

110.000 kr. 

15 En tibetansk kirsebærskov i bunddække 87.000 kr. 

16 Bed med bunddække blomstrende buske og træer 40.000 kr. 

17 Hegn mod naboer mod vest. 135.000 kr. 

 

 

Priserne er estimater udfra de sidste udbudsrunder jeg har været med til. 

I priserne indgår rydning af eksisterende, bearbejdning af jordbunden, plantning af træer 

og buske, inkl. opbinding af træer. Samt pleje og pasning det første år. 

 

Jeg har brugt planter i størrelserne buske for alle buske og bunddækkende planter. For 

træerne er størrelsen 12 – 14 brugt. Dvs. det er opstammede træer med en krone på. 

Træerne ser altså ud af noget med det samme. Det samme gælder buskene. 


