
 

Fællesarealerne  

nu med 200 ekstra planter  

og en masse løg 

I november fik vi sat 150 nye planter – sammen med 1500 krokus i 

forskellige farver  

 

Forslaget om genbeplantning ”af rosenområderne” blev besluttet på sidste generalforsamling, 

hvor der også blev nedsat et lille udvalg, der skulle føre projektet til dørs.  

 

Beplantningen 
Under kyndig vejledning af gartner og grundejermedlem Bjarne Hansen fik vi valgt de rette planter i 

henhold til jordbundsforhold – biodiversitet – sol/skygge og farver og oplevelser 

 

Og så skulle planterne jo i jorden. Bjarne fik arrangeret et uddannelsesforløb for 90 elever, som mødte op i 

tre hold her på fællesarealet over tre dage og håndgravede de mange planter. Hele den valgte flora blev så 

også til teoretisk stof for eleverne, som udover planternes egenskaber også skal kende de botaniske navne! 

 

Bespisningen – Burgere til 100 personer 

På de tre dage blev der stegt og produceret 250 burgere i Bjarnes garage. Her kom 

der hjælp fra Peter og Kent fra planteudvalget, som agerede grillmestre  

Hver dag blev der snittet friske grøntsager – og stor tak til planteudvalget 

 

Bestyrelsen takker de nystartede anlægselever 
Uden Bjarne og eleverne fra Vilvorde (Roskilde Tekniske Skole) var projektet ikke 

kommet i hus. Vi kunne aldrig selv have designet og plantet i det omfang til tiden.  

 

Anlægsgartnerne i området har været helt med på ideen om denne praktik for 

eleverne, som fik denne enestående mulighed for at afprøve teori og praksis fra start 

til slut 

 

På hjemmesiden vil vi lægge flere billeder op fra plantedagene 

 

Og så skal der også lyde en tak for indsatsen til de mange, der er igennem året er mødt op på hakkedagene. 

Uden jer ville området ikke fremstå så pænt som det gør!  

 

Knallertkørsel på de grønne arealer = ekstra udgifter 
Lidt malurt i bægeret er den stigende knallertkørsel på plæner og stier. Foreningen bruger en del 

penge på reetablering af de opkørte områder, så vi håber på, at vi ved fælles hjælp kan få ændret 

de unge menneskers adfærd. Det er så ærgerlige penge at betale …… 

 

Generalforsamling 2020 - onsdag d. 5 februar  
Sæt X i  kalenderen allerede nu – mere om tid og sted tilgår 

 

Tilbage er blot at ønske jer alle en god jul og godt nytår –  

og så glæder vi os til foråret med de mange nye planter!  

 

Bedste hilsner 

Bestyrelsen 


