
Forslag til anvendelse af fællesareal 
 
Tak for tilliden til fællesgrundsudvalget. Vi holdt møde d. 3/2 og kom frem til 
følgende forslag til drøftelse på beboerforeningens generalforsamling : 
 
Fase 1: Ibrugtagning i 2015 
 
Fællesgrunden består i lokalplanen af et byggefelt og en boldbane 

• Forår – Indvielse søndag d. 19/4 kl. 14, hvor vi skal: 
 

o reparere pavillonen (trappen, evt male, evt sætte brædder på nederst for at 
tage af mod vinden) 

o etablere græsstier (Med hvad etablerer vi græsstier – kan vi bruge alm 
havetraktor?) 

o flytte mål og bord-bænkesæt fra den anden grund 
o medbring gerne overskudsblomster fra haven, som kan plantes ud 

omkring pavillonen. 
 
Som afslutning på dagen afholder vi indvielse af grunden med hvad dertil hører 
af mad og drikke. 

 
 
Derudover har vi følgende ideer til grunden – måske noget af det kan igangsættes på 
arbejdsdagen 19.4: 

• Etablering af boldbane – på det stykke skal grunden tromles og der skal måske 
sås græs. Underlaget er meget ujævnt 

• Etablering af bålplads i byggefeltet   

• Etablere jordhøj til kælkebakke/rutsjebane/udkigsbakke mod nord 

• Plante frugttræer  

• Plante pil – til pilehegnshytter til leg 

• En lille natur-legeplads – blot gå på line-træstykker og lignende (hvad vi må i 
forhold til legepladsreglerne) 

• Plante syrener, hassel mm. mod øst 

• Ansøge skønpuljen d. 15/2 ang. Etableringsomkostninger til buske, træer og 
bord-bænkesæt 
 

• Efterår – Søndag d. 25/10 kl. 11 plantedag med afsluttende samvær 

• Plante frugttræer på grunden 

• Plante bøgehæk mod vest (ca 300 stk) 

• Plante en række ekstra læbælte mod øst (forskellige træer som syren, hassel 
etc.)  
OBS: Vi skal høre om Marius kan hjælpe med sin minigraver 

 
 



Fase 2: Viderebearbejdning af hvad skal grunden bruges til på sigt og 
fondsansøgninger  

• Fondsmuligheder såsom Brugsen, den kommunale skønpulje og 
landdistriktspuljen-Landsbysamvirket skanderborg etc. 

• Idé: opstilling af skur til at samle beboerforeningsting  
 
 

Grundens størrelse med info fra lokalplanen (til generalforsamlingen fremviser vi 
større kort, hvor på vi har indsat vores ideer) 

          
          
  

    
 
             

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget 2015: 
 

• Reparation af pavillon (maling, træ etc): 3000 kr. (hvis ikke vi kan finde 
materialer i folks gemmer) 

• Indvielse af grunden (pølser, øl/sodavand): 500-1000 kr.   

• Beplantning: 6000 kr (hæk, træer) 
 
Med i budgettet er ikke leje af maskiner, køb af værktøj, pensler etc. (forhåbentlig 
kan vi låne os frem) 
 
OBS: Vi håber at SKØN-puljen kan sikre os halvdelen af det ønskede beløb. 
 
 
Med venlig hilsen  
Fællesgrundudvalget (Sanne, Jytte, Johanne, Anne Cathrine og Hans ) 
Februar 2015 
 
  

Ca byggefelt 

73,5 m med 
hæk (liguster, 
bøg) over mod 
fremtidig nabo 

73,5 m (ekstra 
række træer 
mod øst) 

28,5 m (ingen beplantning mod nord) 

28,5 m (mod grusvejen) 


