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Ansøgning om økonomisk tilskud til færdiggørelse af fornyelse af 
boldbaneareal og grillplads på Stikvej 1 
 
Forslagsstillere:  Stikvej 1’s havegruppe ved Anne Mette Rasmussen nr. 38, Dorte Manicus nr. 18, 

Ghita Podbielski nr. 52, Winnie Delfs nr. 6, Berit Hasler nr. 42  

Hvad søger vi om? 
Vi søger om økonomisk tilskud til at færdiggøre det i 2018 påbegyndte 3-årige projekt til 
forskønnelse af de grønne områder på Stikvej 1.  
Første del af projektet gik ud på at nedtage de udtjente legeredskaber og etablere et farverigt og 
pænt hjørne på boldbanen til stor fornøjelse for beboere og andre. 
  
Nuværende og næste del, som vi søger tilskud til går ud på at færdiggøre dette projekt. Det 
samlede forskønnelsesprojekt vil medføre at området kommer til at fremstå sammenhængende, 
pænt, harmonisk og attraktivt både for nuværende og kommende beboere i Ibsgården.   
 
Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af de planer, som i 2017 blev udarbejdet af havearkitekt 

Karen Dahl. Det fulde projekt omfatter arealerne på Boldbanen (1 på tegningen) og grillpladsen (2 

på tegningen).   

 

 

Ansøgning 1: Vi søger i 2020 om 85.000 kr. (inkl. Moms) til færdiggørelse af det 3-årige projekt 

som i 2017 blev udarbejdet af arkitekt Karen Dahl. Ansøgningen tager udgangspunkt i dette samt i 

en ny skitse fra samme. Der er indhentet tilbud hos anlægsgartner Niels Rasmussen. 

 (Tegning 1 og 2) 

Ansøgning 2: Hvis ansøgning 1 nedstemmes på Generalforsamlingen søger vi alternativt om 

økonomi til gennemførelse af resten af boldbaneprojektet, dvs. 46.000 kr. i 2020.  
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Projektet:  

Boldbanen:  

Følgende opgaver skal gennemføres:  

• Etablering af et halvcirkelformet bed rundt om trampolinen som det allerede 

eksisterende. 

• Plantning af hæk i bedet. Der etableres en buksbom og tujahæk i en halvcirkel som vil 

skabe sammenhæng i området. Hækken er vedligeholdelsesvenlig, grøn og robust.  

• Genopsætning af den eksisterende vippe med nye stolper med en solid fastgørelse.   

• Indkøb og opsætning af fugleredegynge på arealet mellem trampolinen og det område der 

blev etableret i 2018 (genbrug af overliggere og hjørner fra gyngerne på grillpladsen) 

• Etablering af siddeplads ved legehus. Etablering af hæk samt fliser. Eksisterende 

bænkebord anvendes. 

Planen for boldbanen er skitseret i havearkitektens tegning nedenfor:   

 
 

Grillpladsen 

Forbedringer af området ved grillpladsen som vist på Tegning 2: Grillplads.  

Opgaverne består af:  

• Stikvejens beboere nedtager de gamle gynger og på arealet etableres et cirkelformet 

blomsterbed med robuste roser og stauder. Det nye runde bed omkranses af samme type 

 

 

 

 

Tegning 1: Boldbanen 
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kantsten som eksisterende grill og grillbord (brosten).  Resten af anlægget på grillpladsen 

berøres ikke.  

2. Tegning 2 Grillplads 


