
Forslag til behandling på generalforsamlingen i 
grundejerforeningen Ibsgården 

torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 – 21.45 i Sognegården til 
Himmelev Kirke 

 

Baggrund  

Parkeringspladsen på stikvej 1 er opdelt i tre sektioner ved hjælp af to højbede, der er omkranset af 
sten. I hvert højbed står en lampe. Disse bede er gennem mange år blevet vedligeholdt af stikvejen, 
bl.a. ved at stenene er blevet omlagt flere gange. Det kan desværre ikke lade sig gøre længere, da 
rødder fra de plantede træer og buske gør det umuligt. En anden løsning er nødvendig.  

 

Forslag 

Stikvejen foreslår derfor, at de to bede erstattes af bøgehække svarende til den hæk, der står ved 
indkørslen til stikvejen. Dette vil også give en mere harmonisk opdeling af parkeringspladsen, idet 
man vil have bøgebeplantning både ved vores indkørsel og omkring de to lamper, som selvfølgeligt 
skal blive stående. 

Vi har derfor indhentet et tilbud på denne løsning hos N.R Anlæg og Entreprenør, som tilbyder at 
gennemføre projektet for 37 000 kr. For god ordens skyld skal nævnes, at stikvejen står selv for den 
årlige klipning af de nye hække. 

Projektet omfatter: 

 Rydning af to bede på p-pladsen 
 Eksisterende beplantning fjernes og bortkøres 
 Gamle kantblokke fjernes og bortkøres 
 Jord og rødder i gamle bede afrømmes og bortkøres 
 Mur på bagkant etableres med gl. kantfliser fra bedene 
 Lamper sænkes til nyt niveau 
 Bøgehæk plantes, med planter der er ca. 120/150 cm 

 

Projektet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

På vegne af stikvej 1  

 

Torben Lund-Hansen (28)    Berit Hasler (42) 
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