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Forskønnelser af fællesarealerne
Områdets fællesarealer bliver som bekendt fornyet og forskønnet i disse år. Det gennemgående tema er fjernelse af
vildtvoksende krat og omhyggelig plantning af nye træer og buske. Herved opnås en pænere samlet fremtræden, og vi
sparer omkostninger ved at holde krattet tilbage.
De seneste forskønnelser er disse:

•
•
•

Rydning af tre mindre områder på stien, der løber parallelt med Kollekollevej.
Rydning af kratbevoksning langs stien mellem Sk 28 og Sk 30.
Rydning af bevoksning ud for Sk 79 på stien mellem Tornekrogen og det store, centrale fællesareal.
Tidligere er følgende projekter blevet gennemført:
• Rydning på Tyrestensarealet i kanten mod Nørreskov.
• Stien mellem det store fællesareal og Skolekrogen (over for Tyrestensarealet) blev ryddet, og der blev sået
græs.
• Visse træer på det store fællesareal har måttet fjernes, da de enten var syge eller skyggede
uhensigtsmæssigt. Eller var sat til tilfældigt gennem tiderne.
• Rækken af paradisæble-træer langs børnehaven måtte lade livet sidste år, da de fleste var syge.
• Rydning af ”badminton”-arealet, hvor der sidste efterår blev plantet træer og rododendron-buske (som
blomstrede flot i maj).
• Rydning på det lille legeplads-areal (sydøst i vores område). Her er planlagt en enkel og velplaceret
beplantning til efteråret, omfattende rododendron, laurbærbuske, to søjle-kirsebærtræer og
klatrehortensia ved transformatorhuset.
• Der er lagt nyt grus på mange af stierne rundt omkring i vores område.
• Nogle af de store sten, der er placeret rundt omkring i området, er blevet flyttet lidt.
• Stien mellem Tornekrogen og Skovlinjen: Krattet blev ryddet, og der blev plantet vedbend.
Ved større ændringer har de nærmeste omkringboende været orienteret om bestyrelsens planer og har haft mulighed
for at påvirke disse. Og hvor der er plantet nyt, har de omkringboende været flinke til at vande de nye vækster.
Dette må meget gerne fortsætte, til træerne og buskene er i god vækst.
God økonomi
Vi har brugt en del penge på rydningerne, men vi ser samtidig, at omkostningerne til beskæring af krat falder støt.
Der er altså et sundt økonomisk perspektiv i striben af fornyelser og forskønnelser.
Græsklipningen på fællesarealerne bestemmes løbende i en afvejning mellem græssets vækst og foreningens budget.
Behovet for klipning afhænger naturligvis i høj grad af vejret i sommerens løb.
De næste større projekter er disse:
• Plantning af en række af mindre træer (vi har talt om japansk kirsebær) langs stien fra Skolekrogen, forbi
børnehaven, videre i kanten af det store, centrale fællesareal og sluttende ved legepladsen. Dette projekt
er planlagt.
• Fornyelse og omlægning af bevoksningen langs stien mellem Gartnerkrogen og Hareskoven – ind mod
Højlundshusenes fællesareal. Her skal vi have konkretiseret tankerne.
Bestyrelsen vil fremlægge både resultaterne og overvejelser om de næste skridt ved næste ordinære
generalforsamling, der er planlagt til 30. oktober.

