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Åtoftens Grundejerforening 
Grøn gruppe 
Møde vedrørende grønne områder  
Mandag den 27.07.20 kl. 10.00 -12.00 

 
Deltagere: Søren Sømod (SS), Tom Hansen (TH) Lene Michaelsen (LM), Göran Anttila (GA) 
Afbud: Hans Lund (HL) 
 
Referat: GA 
 

Referat 
 Emne Aftaler Bemærkninger 

 

1.  Plejeplan 2020/2021 
Forslag til tilføjelse (GA) 

Græsslåning på Grønningen og Niverødvejen udføres samtidigt. Ønske fra 
græsslåningsgruppen  

2.  Prisaftale 
Gennemgang (TH)  

Prisaftalen med Søren Sømod er godkendt og signeret.  TH 

3.  Kommunikation mellem grøn gruppe og SS 
Uge 26 – 29 (GA) 

Thomas som udfører græsslåningen og er i Åtoften hver uge bliver fast 
kontaktmand for Grøn Gruppe. Tel 60 14 10 97. 

Forsøgsperiode til september.  

4.  Arbejde forventet udført pr. 01.07.20 (GA, SS) 

• Fjernelse af ukrudt omkring træer på 
græsarealer 

• Fjernelse af ukrudt i rosenbede på 
torvene og stræderne 

• Fjernelse af vandris og træskud i bede 

• Rensning af bede ud for blok 10 

• Støttepinde til træer Niverød vej 

• Beskæring, vanding og gødning af nye 
træer P-nord. Pris? 

• Oprensning af boldbanen 

• Overordnet indtryk af de grønne 
områder. 

  

• Alle punkter vedr. fjernelse af ukrudt m.m. fremlagt og 
drøftet. Bliver udført. 

 
 
 
 

• Beskæring m.m. af nye træer – foretages snarligt 
              Da nye træer er kommet godt i gang, er vanding unødvendig.                       

• Oprensning af boldbanen. Ukrudt kommer at sprøjtes.  

• Da hækkene endnu ikke er klippet, er det overordnede indtryk 
ikke så pænt, som det er ønsket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skal ses om 14 dage. 
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5.  Hække – aftale om klipning (GA) 

• Spiræa v. blok 16 og 17 

• Rosenhække Miljøtorv og Skæve Torv 

• Hæk mod Kalve haven – højde 180 cm  
 

 

• Spiræa får en afrundet beskæring. 

• Rosenhække klippes nænsomt og afrundet. 

• Hæk mod Kalvehaven skal fortsat være 180 cm.  

 
 
(Ej varmemester beskæring) 

6.  Nye tiltag og priser? 
Fjernelse af store træer 

• Akacietræer v. P-plads syd (3) 

• Syge Hæg ved P-plads nord (8?)  

• Store træer/skovning på Banevolden 
Beskæring 

• Valnøddetræer v. blok 1  
Beplantning  

• Ved nedgang til Niverød vej 
 

Fjernelse af store træer 
Prisoverslag 

• Akacietræer                           ca. 15.000:- eks. moms  

• Syge Hæg ved P-plads nord ca.   9.000.-    ”         ” 

• Banevolden                             ca. 30.000:-   ”          ”                 

• Valnøddetræer                       ca. 15.000:-   ”           ”               

• Beplantning                             ca. 15.000:-   ”           ”                                          

 
 
Prisoverslag ved mødet afgivet 
af Søren S. 
 

7.  Tidligere aftaler (GA) 

• Forsøg: rensning af klinker på 
Miljøtorv 

 
Søren S vil lave forsøg den kommende tid på et torv (Miljøtorvet). 

 
Resultatet bedømmes af SS og 
Grøn Gruppe. 

8.  Samarbejde/Arbejdsgange i 2020/21 (GA) 
 GF (Grøn gruppe) og Søren Sømod 

• Aftaler 
Gennemgang af grønne områder: 

• Grøn gruppe og SS – efterår 2020. 
Dato? 

 

• Se forsøg med kontaktmand punkt 3. 
 

• Gennemgang af grønne områder aftales, når vækstperioden 
er slut i 2020. 

 

 

9.  Forhaver (iflg. vedtægterne (GA) 

• Mgl vedligehold forslag? 

• Beskæring af buske/træer der 
’skygger’ for belysningen i stræderne 

 

• Mgl vedligehold af forhaver 

• Beskæring af buske/træer, der skygger for belysningen på 
stræderne 

 

 
Begge punkter behandles på 
førstkommende bestyrelses-
møde. TH/LM 
Se vedtægter! 

10.  Evt. Søren S, LM, GA foretog en rundvandring/syn af beplantningen langs 
Banevolden, sydlige Åtoften med afslutning v. Fælleshuset. 

 

11.  Næste møde Mandag den 14.09 kl 11.00  

 
GA 27.07.20  


