
12. februar 2020 

Forslag om udvidet grøn vedligeholdelse af buskadser ved stikvej 3 

Baggrund 

Buskadserne omkring affaldsgårdene mellem stikvej 2 og 3 samt stikvej 3 og 4 har ikke været 

grundig beskåret i et antal år og er derfor et vildnis. Der er vokset mange planter op, som ikke 

oprindelig er plantet i bedene, f.eks. brombær, hyld, liguster, ”arkitektens trøst”, rodskud fra 

akacietræer og forskelligt andet uidentificerbart. Dertil kommer, at der ligger adskilligt grenaffald 

mellem buskene fra sidste beskæring. Det ser ikke pænt ud, i hvert fald ikke for dem, der bor tæt 

på.  

Buskadserne på skråningen bag husene 126-134 trænger også til at blive skåret kraftigt tilbage. 

Vi har gået en tur i området med René, gartner fra JR Park, som har rådgivet os. Vi har 

efterfølgende modtaget et tilbud fra ham. Det går udelukkende ud på at styrke vedligeholdelse af 

de omtalte buskadser. I forvejen står JR Park for grøn vedligeholdelse for hele Ibsgården. 

Forslag 

Det foreslås at foretage en kraftig beskæring af buskene i buskadserne. Derved bliver der luft 

imellem planterne, så de kan sætte nye pæne skud. Samtidig fjernes uønsket bevoksning mellem 

planterne, enten ved at grave dem op eller skære dem tilbage. Affaldet køres bort. 

Økonomi  

Der søges for 2020 om penge til at foretage en kraftig beskæring i buskadserne (træer undtaget). 

For indeværende anvendes et beløb på 7.000 kr til vedligeholdelse af a. (alle priser er 

overslagspriser inkl. moms): 

a. Langs skråningen øst for hus 126-134 19.250 kr. 

b. Plantebælte syd for boldbane mellem stikvej 2 og 3, (regnet fra 
trappen op til boldbanen ved stikvej 3 og  til stikvej 4) 

 
23.500 kr. 

c. Plantebælte syd for boldbanen mellem stikvej 3 og 4 19.000 kr. 

a., b. og c. i alt 61.750 kr. 

 

Reduceret forslag 

Såfremt generalforsamlingen finder, at det er for mange penge at give i et år, foreslås det 

alternativt kun at foretage beskæringerne i områderne under a og c i år da disse trænger mest. 

Derved bliver prisen i 2020 inkl. moms: 38.250 kr. 

 

Efterfølgende år forventes den årlige vedligeholdelse at kunne dækkes under bestyrelsens 

’Ekstra grøn vedligeholdelse’ suppleret med bedre mulighed for at vedligeholde områderne ved 

havedage på stikvejene. 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Østergård nr. 130 og Marianne Cleemann nr. 170 


