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Fællesarealerne bliver pænere 

 

Bestyrelsen vil hermed orientere medlemmerne om, hvad der er gjort og vil blive gjort på fællesarealerne rundt 

omkring i bebyggelsen. Forskellige initiativer er gennemført i løbet af vinteren eller vil blive gennemført i foråret – alt 

i tråd med drøftelsen på generalforsamlingerne i efteråret. 

 

Flere steder er buske og træer blevet beskåret – typisk vinterarbejde. Der er også fjernet nogle gamle og grimme 

buske, som ingen har glæde af, og som ikke har en rolle i tankerne om arealernes fremtid. Desværre viste det sig, at 

der var råd i flere af paradisæbletræerne langs stien mellem skoleegen og det centrale fællesareal, så de blev 

fjernet. 

 

Næste delprojekt er rydningen af det gamle, grimme krat i den sydlige ende af det ene af de to små fællesarealer 

mellem Tornekrogen og Kollekollevej – det længst mod vest. Et tilbud fra en anlægsgartner er modtaget og 

accepteret, og arbejdet udføres i april-maj. Til efteråret er det tanken at plante forskellige buske/træer på arealet. 

Når der er et udspil fra bestyrelsen, vil det blive forevist for de nærmest omkringboende for at høre deres eventuelle 

bemærkninger. 

 

 

 
 

 

Det andet af de to små fællesarealer – det længst mod øst med den lille legeplads og et niveau-skift – er det næste i 

rækken og planlægges ryddet til efteråret (rydningen er endnu ikke planlagt i detaljer, men terrænets niveauforskelle 

og nøddetræet består). 

 

På det store centrale fællesareal vil klargøringen begynde til næste vinter (2018-19), herunder enkelte træer, som 

enten er svage eller som står uhensigtsmæssigt i forhold til tankerne om forskønnelse af arealet. Dette er ikke 

planlagt endnu. 

 

I nær fremtid vil to sæt ødelagte og delvis rådne sæt af bord og bænke blive fjernet fra Tyrestensareal og et af de to 

små fællesarealer. Arbejdet udføres af medlemmer af bestyrelsen. Bord med bænke på det store fællesareal 

(desværre også i dårlig stand) fjernes i forbindelse med kommende fornyelse af dette areal. 

 


