
 

Til Grundejerforeningen Ibsgården 

Generalforsamlingen 2021   Dato:  16. januar 2021 

 

 

Ansøgning fra Stikvej 2  - vedr. stikvejens fremtidige grønne vedligeholdelsesplan 

 

Der søges i alt:  Kr. 38.562,- inkl. moms. 

 

Ansøgningen er begrundet i, at stikvejen i fællesskab har udarbejdet en fremtidsplan for grøn 

vedligehold for at sikre, at beboerne det næste årti og i fremtiden fortsat er i stand til at passe 

stikvejens andel af fællesarealet, så alt stadig kan fremtræde pænt og vedligeholdt.  

 

Behovet for en ny vedligeholdelsesplan er blevet aktuel i takt med, at beplantningerne ad åre er 

vokset til og er blevet ret tidskrævende at vedligeholde, at stikvejens beboere er blevet ældre og, at 

enkelte ikke klarer sig så godt længere rent fysisk.  

 

Stikvejens nye  grønne vedligeholdelsesplan indeholder 4 elementer, herunder ønsket om en 

omlægning af stikvejens 3 større bede, så disse kan blive så godt som vedligeholdelsesfrie. Det er 

denne omlægning som nærværende ansøgning omfatter.  

 

Omlægning af bedene på Stikvej 2 

 

 

Bed 1.  
Bedet for enden af stikvejens 
indkørsel ønskes ryddet helt, 
jorden renset for planterester, 
beplantning af 3 syrenbuske 
med græs lagt op til 
syrenbuskene.   

Bed 2.  
Bedet langs gavlen ønskes 
ryddet helt, jorden renset for 
planterester, græs lagt helt op 
til mur og beplantning af 3 
japansk søjlekirsebærtræer.  
Den eksisterende bevoksning 
på hjørnet ønskes udtyndet, 
snebærbuskene erstattet af få 
lavt voksende buske. 

Bed 3.  
Bedet løber langs gavlen v/ 
110. Bedet ønskes ryddet helt, 
jorden renset for planterester,  
græs lagt helt op til mur og 
beplantning af 2 japansk 
rødbladet dværgahorn. 

 

 

Sognevej 

Boldbane 

Sognevej 

Skoven 



 

Til orientering i øvrigt 

Det kan nævnes, at stikvejens samlede grønne vedligeholdelsesplan er udviklet på baggrund af en 

rundspørge til hvert af husene samt et fælles stormøde.  

 

Udover omlægningen af de 3 bede som nævnt i denne ansøgning, består stikvejens plan desuden af 

elementer, der allerede er trådt i kraft, herunder udbedringer i mindre skala finansieret over 

stikvejsbudgettet og af en aftaleplan for vedligeholdelsen af fællesarealet umiddelbart udenfor hvert 

af husene. Desuden har stikvejen forelagt et ønske overfor bestyrelsen, om at få grundejerforeningens  

grønne vedligeholdelsesplan med JR Park udvidet til også at omfatte bevoksningerne langs stikvejens 

stier, gavle og boldbane. 

 

 

 

 

På vegne af stikvej 2 

Per Sørensen, nr. 88 

Steen Schmidt, nr. 110 

Yvonne Pinholdt, nr. 136 

Kirsten Duus, nr. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 


