Forslag til behandling på generalforsamlingen i Ibsgården 15. juni 2021
Vedligehold af arealer omkring stikvej 3 – samlet pris 17.000 kr. inkl. moms for 2021

På stikvej 3 har vi samlet nogle ideer til at vedligeholde de grønne arealer omkring stikvejen. Vi har
diskuteret ideerne med Rene fra JR Park og fået følgende tilbud, som vi håber generalforsamlingen vil
afsætte penge til.
Vedligeholdelse af buskads omkring legeplads ved stikvej 3
Der er forskellige holdninger til hybenroserne (Rosa Rugosa) som afgrænser legepladsen ved stikvej 3.
Nogle lægger vægt på de flotte blomstrende buske om sommeren og vil gerne anvende hybenfrugterne,
mens andre fokuserer på at buskene står triste om vinteren, og at det er meget svært at holde bedene
pæne. Igennem længere tid har der været ønske fra grundejerne til nr. 142 og 144, som har indgang ud til
bedet, om at få fjernet buskadset op mod disse matrikler. Der er nu enighed på stikvejen om, at
hybenroserne kan fjernes foran nr. 142 og 144 og som udgangspunkt blive erstattet med græs, og der er en
aftale om, præcis hvilket område det drejer sig om. Når buskene er gravet op, kræves der ikke yderligere
vedligehold, idet græsset på det indvundne areal, blot skal klippes samtidig med det eksisterende
græsareal.
Yderligere kan vi ved et tillæg til den generelle græsslåningsaftale på 500 kr. per gang få gartneren til at
bidrage til at fjerne ukrudt under hybenbuskene hver anden gang der slåes græs. Vi har erkendt, at det er
så godt som umuligt alene ved vore 5 vejdage at klare den opgave.
Fjernelse af hybenroserne mod nr. 142 og 144 og etablering af græs: 11.000 kr. inkl. moms.
Bidrag til at renholde buskadset svarer til ca. 3.000 kr. inkl. moms ekstra i 2021.

Vedligehold af buskads langs græsplænen mellem stikvej 2 og 3
Mellem stikvej 2 og stikvej 3 kan gartneren rengøre under buske med buskryder hver anden gang der slåes
græs for 500 kr. per gang i tillæg til den vedtagne pris for græsslåningen.
Bidrag til at fjerne ukrudt for ca. 3.000 kr. inkl. moms ekstra i 2021.

Med venlig hilsen
For stikvej 3
Hanne Østergård

