Køge Kommune
Att. Malene Wilhjelm
Ansøgning til Landsbypuljen 2018

Vi søger om midler til udskiftning af 4 stk. 28 år gamle teaterprojektører.
De gamle projektører er meget strømslugende (4000w i alt), nedslidte og
lyser dårligt.
Projektørerne anvendes i forbindelse med, at Gørslev Idrætsforening
opfører dilettantforestillinger i Gørslev Forsamlingshus for
lokalbefolkningen og for kommunens pensionister, og har opført
dilettantforestillinger i 39 år.
Nye projektører vil bruge 500w i alt og koste
4 x 3.000 kr. i alt 12.000 kr.

Med venlig hilsen
Gørslev Idrætsforening
Linda Hansen, formand

Slimminges aktivitetsområde & samlingssted

18 August blev den store dag hvor vores nye område blev indviet.
Hvordan mon det er gået siden ?
Der er blevet taget rigtigt godt imod området, og vi kan allerede nu se, at dette
område kommer til at være et kæmpe plus for byen.
Der har ikke været mange dage, hvor der ikke har været børn på legepladsen
og i de weekender hvor det har være godt vejr, har der været op mod 30 børn,
unge og forældre samtidig på området.
Så alt i alt en rigtig positiv historie :-)
Nu har vi så haft lidt tid til at evaluere projektet og finde ud af, hvad brugerne
synes der mangler og hvad vi direkte kan se, at der mangler.
Derfor kommer der herunder en beskrivelse af de enkelte dele

Del ansøgning 1
( 1. prioritet )
På området er der i dag opsat et midlertidig hegn.
Hegnet ønskes udskiftet til et mere permanent hegn med låge, så man som
forældre kan side og snakke og samtidig være sikker på, at børnene ikke løber
ned på vejen og bliver kørt over af en bil eller bus.
Vi håber ikke, at det bliver nødvendigt, men det kan være, at der kommer så
meget regn i perioder, at vi også bliver nød til at lukke området for ikke at
ødelægge græsset (faldeunderlaget)

Del ansøgning 2
( 2. prioritet )
Der er i dag opsat et cykelstativ til 5 cykler og det har de unge taget til sig. Det
har har dog vist sig, at der er mange børn, der cykler op til legepladsen og når
cykelstativet er fyldt op, kan de kun smide cyklerne på fortorvet til gene for
dem, som kommer gående.
Derfor ønsker vi at sætte et cykelstativ mere op, så der er plads til alle cyklerne

Del ansøgning 3
( 3. prioritet )
Vi ønsker at opsætte en informationstavle på området, hvor vi kan give
information til nuværende borgere og ny tilflyttere.
Det kan være information omkring idrætsforeninger, skoler, børnehuset, links
til relevante facebook grupper, reklame for spise aftener, fastelavn,
juletræstænding m.m.
Og så er det planen at få historien bag Slimminges aktivitetsområde &
samlingssted beskrevet med billeder og tekst til inspiration for andre.
Men også for at skabe ekstra respekt for området.

Del ansøgning 4
( 4. prioritet )
Der er kommet flere ønsker om en skraldespand på området.

Med Venlig Hilsen

Beboerne i Slimminge
&
Slimminge Grundejerforening

Delansøgning 1

Slimminges aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye samlingssted / aktivitetsområde
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 29.920,63 kr.
til dækning af indkøb af hegn og låge mod vej.
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi,
opsætning og transport i forbindelse med dette projekt.

For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Indhentet tilbud

Delansøgning 2

Slimminges aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye samlingssted / aktivitetsområde
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 5.355 kr.
til dækning af indkøb af cykelstativ.
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi,
opsætning i forbindelse med dette projekt.

For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Indhentet tilbud

Del ansøgning 3

Slimminges aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye samlingssted / aktivitetsområde
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 5.428,19 kr.
til dækning af indkøb af informationstavle.
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi,
opsætning af stativ og tavle i forbindelse med dette projekt.
For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Indhentet tilbud

Delansøgning 4

Slimminges aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye samlingssted / aktivitetsområde
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 3.393,75 kr.
til dækning af indkøb af affaldskurv.
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi og
opsætning i forbindelse med dette projekt.
For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Indhentet tilbud
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Hej Malene,
Jeg skriver til dig i egenskab af formand for bestyrelsen i Sædder Idrætsforening med vores ansøgning om
tilskud til vores ”Permanent belysning på Petanquebane”. Selve projektet koster ca. 40.000 kr., men vi har
nu fået tilsagn fra Nordea Fonden om støtte på kr. 20.000. Vores nærværende ansøgning til Landsbypuljen
er derfor på kr. 20.000 til finansiering af den resterende del for at færdiggøre vores projekt.
Da vi meget gerne vil iværksætte projektet her i efteråret, så vores petanquehold kan få glæde af det allerede
her i efterårs-/vintersæsonen, håber vi, at Landsbypuljen kan yde tilskud til vores projekt. Vores
petanguehold er ca. 30 medlemmer og aktive hele året rundt to gange om ugen og derudover afholdes også
turneringer med andre klubber. Opsætning af en permanent belysning i de mørke måneder vil dække et stort
behov i petanqueklubben, som p.t. må opstille midlertidige lysstandere hver gang de er til træning om
aftenen. Disse midlertidige lysstandere er ikke optimale, da de giver store skygger på petanquebanen.
Projektet er godkendt af Køge Kommune samt andre involverede parter. Jeg vedhæfter for god ordens skyld
Køge Kommunes godkendelse, projektoverslag fra elektriker John Haagensen samt billede af nuværende
midlertidige belysning.
Jeg håber med ovennævnte, at Sædder Idrætsforening kan komme i betragtning til tilskud fra
Landsbypuljen. Såfremt Landsbypuljen ønsker yderligere information om vores projekt eller andre
spørgsmål, står jeg selvfølgelig til rådighed.

Venlig hilsen Mie H Sonne Andersen

Formand SIF1913 Sædder Idrætsforening
Telefonnr.: 26995248

Det sammenk ædede
billede k an ik k e v ises.
Filen er mu ligv is blev et
fly ttet, omdøbt eller
slettet. Kontrollér, at link et
peger p å den k o rrek te fil
og placering.
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Hej Malene,
Jeg kan forstå, at det er dig, som har med denne ovennævnte pulje at gøre, og jeg skriver derfor til dig på
vegne af bestyrelsen for Alkestrup Seniorklub.
Jeg håber, at vores forening kan komme i betragtning til at modtage tilskud til vores arrangementer i
foreningen. Vi vil meget gerne kunne tilbyde vores medlemmer nogle gode oplevelser i form af diverse
både informerende og spændende foredrag, ture til teaterforestillinger og udstillinger rundt omkring i
omegnen, men da vores midler er små og mange af vores medlemmer er ældre pensionister i 80‐års
alderen har de ikke den store økonomi til at deltage, da de er fra en generation, hvor der ikke blev sparet
så meget op til pensionen og derfor alene må klare sig på en almindelig folkepension. Det ville derfor være
os en stor glæde at kunne tilbyde dem nogle gode oplevelser, hvor der evt. kun skulle være en lille
egenbetaling til evt. en tur i teatret, og vi ville blive så taknemmelige, hvis vi skulle være så heldige at
kunne komme i betragtning til at modtage tilskud fra Landbypuljen.
Jeg ved ikke, om ovenstående kan betragtes som en fuldgyldig ansøgning ‐ eller om du har brug for at vide
mere om vores forening, men hvis du kunne vende tilbage til mig inden den 10/10 2018, som er
ansøgningsfristen, vil jeg med glæde give dig de oplysninger, som du har brug for.
Med venlig hilsen
Marianne Beltoft Kristensen
Pva. bestyrelsen for Alkestrup Seniorklub

Højrek lik eller try k og hold for at downloade billeder. Outlook har
forhindret automatisk download af dette billede fra internettet for
at besk y tte dine personlige oply sninger.

Virusfri. www.avg.com
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Alkestrup Seniorklub 2018 - 2019

Aktivitet/projekt

Estimeret budget/tilskudsbeløb

22/10 – 2018: Foredrag med Kurt Pedersen, kaptajnløjtnant
og næstkommanderende ved Stevnsfortet om tilblivelsen og
driften heraf.
7/1 – 2019: Foredrag med Rene Schmidt om Askjær i ord
og toner.
4/2 – 2019: Foredrag om orientering om nabohjælp
.
23/5 – 2019: Løvspringstur med sejltur på Skælskør Fjord,
inkl. frokost ca. 280 kr./person af ca. 50 personer – tilskud
med 100 kr. pr. person = egenbetaling på kr. 180,00/person.

kr.

4.000,00

kr.

4.000,00

kr.

2.000,00

kr.

5.000,00

Total anmodning om tilskud for sæson 2018/2019:

kr.

15.000,00

/mbk – 8/10 2018

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Køge Kommune
Klima- og Planudvalget

Slimminge, 9. oktober 2018

Ansøgning til Landsbypuljen efterår 2018 – Ansøgning 2
Landsbyforeningen Gørslev & Omegn ansøger herved om tilskud på 50.000 kr til udarbejdelse af
en udviklingsplan - en ”Masterplan” for vort område: Gørslev, Vollerslev og Slimminge.
Området ser en positiv udvikling. Foreningerne ser en stigende søgning og sammenholdet giver nu tro
på at området er under udvikling og ikke afvikling.
Formålet med ansøgningen er at lave udviklingsplan for hele området og den skal være til gavn for
alle vores borgere i de 2 sogne.
Landsbyforeningen, har i forbindelse med høringssvaret til den nye Kommuneplan, fremsat ønsker til
udvikling i området. Men i området er der også en lang række øvrige problemstillinger. For at nævne
nogle af de aktuelle temaer kan nævnes:
•
•
•
•
•

Der mangler grønne områder i landsbyerne. Der er eksempelvis ingen steder i Slimminge,
hvor man kan sparke til en fodbold, kaste en frisbee, eller et sted hvor man kan afholde
loppemarkeder, byfester o. lign.
P-pladser til Idrætsforening, skole, kirker og forsamlingshus samt institutioner.
Skal idrætsforeningens fremtid være på den nuværende idrætsplads eller ved skolen.
Skal der bygges nyt klubhus ved skolen eller skal det gamle udvides?
Hvor kan man udvide boldbanerne til idrætsforeningen og til uorganiseret leg og idræt.
Idrætsforeningen mangler plads til de mange indendørs hold, hvor der er meget trangt i den
lille gymnastiksal. Og der mangler plads til opbevaring. Når boblehallen i Køge skal flyttes –
skal den så til Gørslev?
Hvordan bindes området bedre sammen, så vi endnu bedre kan benytte de mange tilbud der
er? Skal der være cykelstier og hvor.

”Vi er klar over, at alt ikke kan realiseres her og nu, men en udviklingsplan ville kunne
sikre, at der ikke laves individuelle lappeløsninger, men at der tænkes langsigtet, og at
der bliver sammenhæng i tingene”.
Det ansøgte beløb skal anvendes til afholdelse af nogle Workshops med deltagelse af borgerne i
området og til brug for arkitekthjælp.
Hvis planafdelingen selv vil stå for planarbejdet, kan pengene forlods bruges til dette formål, da vi så
kan komme hurtigere i gang med arbejdet.

www.goerslev-omegn.dk

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Budget:
50.000 kr

På Landsbyforeningens vegne

Erik Andersen
Næstformand

Landsbyforeningen Gørslev & Omegns formål er at gøre det sydvestlige hjørne af Køge Kommune til
et godt og attraktivt sted at bo. Vi er overbevist om, at værdier som sammenhold og fælledskab, er
vigtige parametre i disse mindre lokalsamfund. Vi arbejder på at skabe rammerne og mulighederne for
at fremme dette - gerne i samarbejde med kommunen og andre lokale foreninger og ildsjæle.
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Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Køge Kommune
Klima- og Planudvalget
Dato 9. oktober 2018

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn ønsker at søge kr. 26.364,- af
landsbypuljemidlerne til indkøb af ladcykel med elmotor.
Vores område er i en rigtig god udvikling, der blandt andet er understøttet af alle de
igangværende frivillige initiativer samt en aktivt børnehus og skole.
Vi har for fire år siden fået mulighed for med Agenda 21-midler at købe en ladcykel –
i daglig tale Landsbycyklen.
Nu har vi gjort godt brug af Landsbycyklen, og kan konstatere at vi fortsat er glade for
den. Men der er ting vi rigtig gerne vil, som ikke kan lade sig gøre med den
nuværende cykel.
Vi har brug for:
• motor på cyklen, så vi kan komme på længere ture – f.eks. når vi deler
nyhedsbreve ud til hele området samt give mulighed for at komme ud og
handle, til lægen eller til postkassen for dem ikke har bil/er ramt af den
forringede busforbindelse og nedlagte postkasse
• mere kapacitet, når vi er på ture arrangeret af de lokale foreninger
• større kasse på cyklen, så voksne kan sidde bedre og der er plads til flere
børn
• dør til kassen så børn og især ældre lettere kan komme ud og ind
Den nuværende Landsbycykel vil fortsat være en stor kapacitet til trods for sine
begrænsninger.
Et win-win samarbejde
Den nye ladcykel vil, ligesom den vi allerede har, være opbevaret i Gørslev
Børnehus og stå til rådighed for såvel Børnehusets som Ellebækskolens børn i de
tidsrum, hvor den ikke er i brug i vores regi.
Målgruppen er alle i lokalområdet - og alle har mulighed for at booke den via vores
hjemmeside. Landsbyforeningen arrangerer desuden søndagsture, som styrker og

www.goerslev-omegn.dk

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

dyrker nye fællesskaber og giver nye oplevelser og kendskab til ukendte "kroge" af
vores område.
Budget:
Christianialadcykel HBox +30
Elmotor, batteri og hydrauliske bremser
Dør i front af ladet
Støttefod i front
2 sæder med seler
Godkendt lås

kr.11.999,kr.10.900,kr. 1.040,kr. 535,kr. 1.630,kr. 260,-

I alt:

kr.26.364,-

Tilbuddet er fra ladcyklen.dk

Se evt. mere om den nuværende landsbycykel på: http://goerslevomegn.dk/foreninger-fritid/landsbycyklen/
På landsbyforeningens vegne,
Nanna Steenstrup,
Formand.
Landsbyforeningen Gørslev & Omegns formål er at gøre det sydvestlige hjørne af Køge Kommune til
et godt og attraktivt sted at bo. Vi er overbevist om, at værdier som sammenhold og fællesskab, er
vigtige parametre i disse mindre lokalsamfund. Vi arbejder på at skabe rammerne og mulighederne for
at fremme dette - gerne i samarbejde med kommunen og andre lokale foreninger og ildsjæle.
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Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Køge Kommune
Klima- og Planudvalget

Slimminge, 9. oktober 2018

Ansøgning til Landsbypuljen efterår 2018
Landsbyforeningen Gørslev & Omegn vil gerne søge Landsbypuljen 2018 om 2084 kr til indkøb af
belysning til områdets 3 fælles juletræer, som er placeret i Slimminge, Gørslev og Vollerslev. Desuden
mangler vi en stabil juletræsfod til træet i Vollerslev.
Områdets landsbyer har haft tradition for at markerer julen med en fælles juletræstænding, og i
samarbejde med områdets Grundejerforeninger og Spejderne har vi samlet byernes borgere og
benyttet denne lejlighed til at styrke det lokale sammenhold.

Motivering:
Vi ønsker at ansøge om midler til at anskaffe belysning samt forlængerledninger til træerne, som
tidligere bl.a. har været lånt af forskellige borgere, som har haft noget tilovers. Dette bringer os i en
ansvarspådragende situation, hvis kæderne ikke fungerer når de skal leveres tilbage. Derfor ønsker vi
byernes egen belysning.
Desuden mangler vi en fod til træet i Vollerslev.

www.goerslev-omegn.dk

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Budget:

På Landsbyforeningens vegne

Erik Andersen
Næstformand

Landsbyforeningen Gørslev & Omegns formål er at gøre det sydvestlige hjørne af Køge Kommune til
et godt og attraktivt sted at bo. Vi er overbevist om, at værdier som sammenhold og fælledskab, er
vigtige parametre i disse mindre lokalsamfund. Vi arbejder på at skabe rammerne og mulighederne for
at fremme dette - gerne i samarbejde med kommunen og andre lokale foreninger og ildsjæle.
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Email: tmf@koege.dk
Køge Kommune

Svansbjerg, den 7. oktober 2018

Ansøgning til Køge Kommunes landsbypulje – diverse
forskønnelsesprojekter af Svansbjerg
Vi ansøger herved om støtte til lidt forskelligt alt med henblik på bedre trivsel i
hverdagen for lokale beboere og offentligheden, samt forskønnelse af
Svansbjerg områder.
Ansøgningen omhandler følgende:
•

•
•
•

Store marksten til opsætning mellem gadekærret og Skrædderkrogen
(samt Lidemarksvej, i det omfang, de ikke allerede indgår i det tidligere
bevilligede renoveringsprojekt for gadekærret)
To hvidmalede bænke til det ny-renoverede gadekær
Hvidmalet trælåge ved Trekanten mod Syvstien
4 nye erstatningstræer til alleen på Lidemarksvej til erstatning for de
væltede / fjernede træer (i det omfang, de ikke allerede indgår i
kommunens genopretningsplaner / driftsbudget)

Motivation for ansøgningen
De store marksten mod Skrædderkrogen vil, i lighed med markstene mod
Lidemarksvej, udgøre et værn mod trafikken og markere / få renoveringen af
gadekærret til at fremstå pæn og afsluttet.
Det er et stort ønske fra landsbylaugets beboere i forbindelse med det snart nyrenoverede gadekær, at der indkøbes og opstilles to pæne bænke. Dette med
henblik på at det på ny kan fremstå pænt og indbydende, til glæde for områdets
beboere og offentligheden.
Trælågen ved Trekanten mod Lidemarksvej/Syvstien skyldes et ønske om, at
beskytte børn og hunde mod al for nem adgang til Lidemarksvej.

Side 1/2

De nye træer til alleen på Lidemarksvej på strækningen mellem Svansbjerg
mod villakvarteret i Hastrup, skyldes et ønske om naturlig erstatning af de
væltede / fjernede træer.
Vi henviser tillige til drøftelser med Teknik- og Miljøforvaltningen v/ Heidi Wind
den 27. september 2018 om muligheder for etablering af cykel-/gangsti, der i
givet fald vil skulle placeres parallelt med træerne i alléen. Derfor medtages
ønsket om erstatningstræer kun for det tilfælde, at disse ikke allerede indgår i
kommunens genopretningsplaner / driftsbudget, eller på anden måde.

Målgruppe
Som følge af Trekanten og gadekærrets centrale beliggenhed omfatter
målgruppen ud over de ca. 30 husstande fra lokalområdet fra landsbylauget,
alle de mange mennesker der dagligt passerer – såvel bilister, cyklister og
fodgængere. Tilsvarende gælder for alleen.
Budgetoverslag samt ansøgt støttebeløb
Der ansøges helt eller delvist om imødekommelse af ansøgningen med
udgangspunkt i de estimerede priser som nedenfor, der alle er eksl. moms.

Marksten mod Skrædderkrogen inkl. opsætning
To hvidmalede træbænke á 4000 kr.
4 nye erstatningstræer i alléen ved Lidemarksvej inkl. plantning
á 5000 kr.
Hvidmalet havelåge ved Trekanten inkl. opsætning

DKK
10.000
8.000
20.000
10.000
48.000

Vi ser meget frem til at høre nærmere.
Med venlig hilsen
på vegne Svansbjerg Landsbylaugs bestyrelse

Nanna Vedsø
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St. Salby Landsbylaug
Att: Anne Marie Hertzum
Ledøje, 01. Oktober 2018

Prisoverslag på forskønnelse af gadekæret i St. Salby
Landsbylauget i St. Salby ønsker at søge midler hos Køge Kommune til at forskønne
området omkring gadekæret.
HedeDanmark a/s
Natur, Vand og Plantning
Risbyvej 24D
2765 Smørum
Christian Møller Laursen
Projektassistent
Mob: +45 40114670
cmol@hededanmark.dk
www.natur.hededanmark.dk

Udførsel:
Skovning af træer
Bevoksningen langs kanten af gadekæret rydes mod syd og vest og der åbnes op i
bevoksningen omkring det gamle piletræ, for at skabe lys til området men også for at
det bliver muligt for maskinerne at komme til gadekæret.
Det afklippede materiale bortkøres.
Oprensning
Gadekæret oprenses for bundsediment, som køres bort. Prisen på dette afhænger af
om materialet er forurenet eller ej.
Nedknusning af 2 kanter
Mod syd og vest nedknuses kanten af gadekæret og jævnes ud, så der kommer en
skrå kant ud i vandspejlet.
Ligeledes planeres jorden ud omkring piletræet, så græsset kan slås med en plæneklipper.
Renovering af hegn
Det gamle metalhegn mod øst og syd skæres ned eller ”renoveres”
Etablering af mindre bålplads
Der opsættes en bålrist og lægges sten rundt om.

Ca. pris for udførelse:

80.000 kr.

I prisen er ikke medregnet deponi og bortkørsel af det opgravede materiale fra gadekæret, da prisen afhænger af jordprøven, som skal tages i forbindelse med bortkørsel.
Ovenstående pris er ekskl. moms.

Betingelser


HedeDanmark A/S tager forbehold for skader på de i jorden liggende kabler
og ledninger.



Afregningen jævnfør faktura + 14 dage

Med venlig hilsen
HedeDanmark A/S

Tilbuddet accepteres herved:
Dato:

Christian Møller Laursen
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1. Kort beskrivelse af projektet – formål og målgruppe
Formål:
Projektet har til formål at forskønne gadekæret i St. Salby og samtidig gøre området omkring gadekæret til
et sted i landsbyen, som kan anvendes til rekreative formål. Vi ønsker derfor at få renset gadekæret,
beskære beplantningen rundt om gadekæret og anlægge en mindre bålplads, så området kan anvendes
rekreativt af landbyens beboere og samtidig gøre gadekæret mere sikkert at færdes omkring, bl.a. for
børnene i byen.
Ifølge den gældende lokalplan er det Køge Kommune som er ansvarlige for at vedligeholde gadekærets
vand, den murede kantafgrænsningen og hegn mod vej. Det fremgår også af lokalplanen at fremtidig
renovering, beplantning og ændringer i øvrigt af gadekærets område kan ske på landsbybeboernes initiativ
i samråd og samarbejde med Køge Kommune. Og det er på den baggrund at St. Salby Landsbylaug nu søger
om midler til renovering og forskønnelse.
Målgruppen:
Landsbyens beboere.

2. Bidrag til lokal udvikling
Det forventes, at projektet udover den umiddelbare forskønnelse af nærområdet i landsbyen, bevarelse af
det oprindelige kulturmiljø også vil give landsbyens beboere mulighed for at mødes i nogle fælles rammer.
Det vil med en bålplads ex. være muligt at fejre Skt. Hans i fællesskab eller bare mødes uformelt til en snak.
Hvis området bliver brugt aktivt vil det også være med til at sikre, at det ikke bruges til opbevaring,
parkering og i nogle tilfælde aflæsning af forskellige materialer ex. haveaffald.

3. Placering
Højelsevej 998, Ejerlav: St. Salby By, Højelse, matr.: 22a.

4. Fotos

5. Budget
Der er vedlagt et tilbud på renovering af gadekæret på 80.000 kr. fra Hedeland Danmark.
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Til Klima- og Planudvalget
Vedhæftet vores ansøgning om en sanseoase i Gørslev.
MVH Lisa Aalbæk
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SANSEPARKEN

D. 20.09.2018.

HedeDanmark a/s | AG Gruppen | Kokholm 3 | 6000 Kolding | T: 87 28 10 00 | www.legelandskaber.dk

Disponering og budget

		

Situationsplan ........................................................03

		
		Skitse

fra indgangen................................................04
		
		
Skitse fra gruspladsen.............................................05
			

		

Fotos inspiration til områder....................................07

		

Kokholm 3
6000 Kolding
Kontaktperson:
Lene Lunghøj
tel: 20237408
E-mail: lelu@hededanmark.dk
www.legelandskaber.dk

Ellebækskolen - Sanseparken

HedeDanmark a/s | AG Gruppen | Kokholm 3 | 6000 Kolding | T: 87 28 10 00 | www.legelandskaber.dk

2

Eksis undervisning og
formidlingszone

Klemmesluse
Kropslig bevidsthed og nervesy-

Eksis Shelter

Høje bambus

Bærbuske

Bålsted

Siddetrin

Smagsbed
Yogaplateau
Motorik og
balance spor

Træ

Frugtlund

Samarbejde og ophold
til mindre fællesskaber

Grusplads

Spejl

Sansesti
med belægningsskift

Høje bambus
Strandbed

Pigsten

Vandelement
se, høre og føle

Trædebregner

Smagsbed

Græs

Insekthotel
Naturkendskab, bestøvning, undersøge
og nysgerrighed

Køkkenhaven
Højbede med
spiselige planter
Eksperiment

Ophold til store
fællesskaber

Surbundsbed

Fliser

Sansetunnel
Lyde, lys, taktil
Hængekøjer
Indgang

Situationsplan

Fordybelse, afskærmning, vestibulærsans
og afslapning

Målestok 1:100

Foto tekst

Ellebækskolen - udeskole
Sanseparken

HedeDanmark a/s | AG Gruppen | Kokholm 3 | 6000 Kolding | T: 87 28 10 00 | www.legelandskaber.dk

3

Skitse set fra indgangen

Man ankommer til Sanseparken gennem den eksisterende låge og ledes ind på sansestien med forskellige
belægningstyper.
Stien snor sig rundt om et surbundsbed og byder på
forskellige oplevelser langs stiforløbet.
Vandelementet ses til den ene side, hvor man kan
føle, høre og se vandets bevægelser.
Til den anden side ligger en sansetunnel. Det er en
konstruktion, man kan bevæge sig igennem og få
oplevelser af lyde, lys og det taktile. Her vil lyset
understreges gennem installationer med farvet plexiglas, lys og skygge, mens lyde kan ske i samspil med
vinden og de taktile sanser stimuleres ved hjælp at
forskellige materialer og teksture. Fra sansetunnelen
ledes man ind på motoriksporet, hvor det handler
om balance og kontrollerede bevægelser på naturelementer.

Sansetunnel
Lyde, lys, taktil

Yogaplateau
Spejl

Klemmesluse
Høje bambus

Motorik og balance spor

Siddetrin
Vandelement
se, høre og føle

Pigsten

Surbundsbed

Langs huset findes et smagsbed med krydderurter,
duftstauder og andre spiselige planter.

Eksis Shelter

Trædebregner
Smagsbed

Perlegrus

Sansesti
Fliser

Ellebækskolen - Sanseparken
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Skitse set fra gruspladsen

Når man står på gruspladsen ser man yogaplateuet,
som omkranses delvist af høje bambusser og et spejl.
Her kan man træne, ligge og slappe af eller lege.
Sansestien snor sig rundt om yogaplateauet og bliver
til et strandbed med store kampesten til ophold og
balance.
Hvis man går den anden vej rundt om yogaplateauet
kan man bevæge sig gennem smalle stier gennem
bambusserne og klemmeslusen. Klemmeslusen er et
element du bevæger dig igennem med fastmonterede
runde bolde eller pontoner, som vil røre/klemme din
krop, når du går igennem. Dette understøtter den
kropslige bevidsthed og nervesystemerne.

Eksis Shelter
Yogaplateau
Spejl

Det eksisterende shelter forsynes med siddetrin og
afskærmes delvist med beplantning.
Gruspladsen samler områdets forskellige funktioner og
skaber en sammenhæng mellem de forskellige områder i Sanseparken.

Klemmesluse

Strandbed
Høje bambus
Træ
Surbundsbed

Siddetrin
Sansesti
Pigsten
Grusplads

Smagsbed

Ellebækskolen - Sanseparken

HedeDanmark a/s | AG Gruppen | Kokholm 3 | 6000 Kolding | T: 87 28 10 00 | www.legelandskaber.dk
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Belægningsskift

Sansesti og yogaplateau

Trædæk v. vadehavscenteret

Spejl i naturen

Sansesti med belægningsskift

Yogaplateau med spejl

Ellebækskolen - Sanseparken
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Sansetunnel og klemmesluse

Klemmesluse

Sansetunnel - leg med lys,
skygge og farver

Klemmesluse

Sansetunnel
Taktile felter

Ellebækskolen - Sanseparken
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Smagsbede, vand og insekthotel
indgang port

Flerårige spiselige planter

rislende vand

Vandelement - se, høre føle

Insekthotel

Smagsbede, vand og insekthotel
Bed med spiselige urter og grøntsager

sten

Duftbed

Ellebækskolen - Sanseparken

Eksempel på surbundsbed med lav
beplantning
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Hængekøjeområde og frugtlund

Frugtlund

Højbed med spiselige urter og grøntsager

Frugtbuske af forskellig art der vækker minder

Hængekøjelejr

Hængekøje

Frugtlund

Ellebækskolen - Sanseparken

HedeDanmark a/s | AG Gruppen | Kokholm 3 | 6000 Kolding | T: 87 28 10 00 | www.legelandskaber.dk
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”Sanseoasen” – nærvær og jordforbindelse.
Din hjerne er din have
De gode tanker skal plejes og gødes
De dårlige tanker skal hives op med rode
Men
Noget ukrudt er genstridigt
Det kræver tålmodighed og vedholdenhed
At komme skvalderkål til livs
Nærvær
Jordforbindelse
I en sansende oase
Indledning
Naturens positive indflydelse giver større livsglæde, overskud og velvære i
hverdagen. Naturen spiller derfor en afgørende rolle i en tid, hvor ensomhed og
stress er blevet en større menneskelig byrde.
Sansehaver giver en særlig ro. Især for mennesker, der er lidt udfordret og
måske har svært ved at sætte ord på deres følelser, kan det være forløsende
at opleve at gå i ét med naturen.
Naturen stiller ikke andre krav til os, end at vi skal være i den. Og vi kan ikke
forcere den. Derfor indretter vi os automatisk efter den og går ned i tempo,
når vi opholder os i naturen. Det giver en balance, som er særlig vigtig for
udsatte.
For børn giver varierede, udfordrende og udviklende sansehaver grundlaget for
dannelse af det hele menneske. Her mærker de sig selv, stimuleres til at være
kropslige og aktive, sansende og fordybende alene eller sammen med andre.
Ikke alle børn har mulighed for at komme tæt på naturen, at lære om naturen
og udforske naturen. Ikke alle børn får mulighed for at dyrke, smage og lave
egen mad.
Formål
Sanseoasen vil være et frugtbart sted for krop og sjæl. Den skal understøtte
naturoplevelser i et nærmiljø, med noget man kan smage, føle, se, dufte og
pleje.
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Planter og blomster skal stimulere sanserne ved at være smukke at se på, men
som dufte godt, føles sjovt eller som risler i vinden, så både lugt, følelse og
hørelse bliver sat i spil.
Sanserne skal vækkes, dæmpes og holdes i gang ved at man møder frisk luft,
dufte, blomster, fuglesang og motoriske udfordringer. Der skal være plads til
afslapning og fysisk aktivitet.
Sanseoasens mål
Vi ønsker, at give naturoplevelser hele året med mulighed for fællesskaber
mellem mennesker, der giver anledning til samtale og samling. Ved at skabe
adgang til naturen i trygge og overskuelige rammer inviteres alle, store som
små, til at komme på besøg.
Vi ønsker, at give børnene sanseerfaringer for at støtte udvikling af en god
sanseintegration. Det er igennem de syv sanser verdenen opleves (smag, syn,
hørelse, berøring, lugt, bevægelse, muskelaktivitet, tyngdekraftfornemmelse
og kropsposition).
De enkelte sansestimuli skal organiseres, sorteres, moduleres og integreres
med andre sansestimuli, for at det giver mening til det, som vi oplever. En god
sanseintegration skaber mulighed for at reagere/handle på en hensigtsmæssig
måde, f.eks. at kunne fokusere på en opgave og hæmme irrelevante stimuli,
eller reagere hensigtsmæssigt i den situation man er i. Sanseintegration er på
den måde grundlaget for indlæring og social adfærd. For de børn som har
udfordringer med at regulere araousel1 niveau vil der også være mulighed for
at få erfaringer med fremmende/hæmmende sansestimuli, så barnet får
erfaringer med at mestre sin regulering.
Sanseoasen kan give børn en oplevelse af naturens mangfoldighed. At gøre
dem interesserede i og bekendte med naturen og lære dem respekt for den.
I sanseoasen vil børnene på skolen få naturformidling af skolens udeskolelærer
og naturvejleder, så de bedre forstår miljøet, naturens cyklus, livscyklus og de
råvarer (frugt, bær og grønt), man kan dyrke og høste i egen have.
Børnene vil indgå aktivt i det praktiske havearbejde med at; så, se planterne
spire, luge og høste samt lave mad i skolekøkkenet. De skal bl.a. lære om
bæredygtighed, indsigt i havebrug, økosystemer, farver, flora, fotosyntese,
insekter, dyr, kvalitetsråvarer, madlavning og smag.

1

udtryk for vågenhed, modtagelighed for sanseindtryk, parathed
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Sansetunnel
Leg med lys, skygge og farver giver forskellige indtryk og stemninger. Man kan
opleve hvilke følelser farverne giver. Nogle farver er kolde og nogle farver er
varme. Hvad sker der med farverne, når solen reflekteres gennem dem? Hvad
sker der med farverne, når man lukker øjnene?
Den taktile sans er vigtig for kropsbevidstheden. Taktile felter med konkreter,
der kan mærkes med hænder og fødder. Kan man bedre huske, hvordan et
klem mærkes, når man får bind for øjnene? Hvordan opleves geometriske
figurer i naturen? Vandrette linjer og lodrette linjer kan mærkes og opleves –
læring, som man kan omsætte i klasserummet.
Sansesti med belægningsskift
En god balance starter i fødderne. Børn med nedsat proprioceptiv sans kan
have udfordringer med planlægning af bevægelser, nedsat kropsopfattelse og
kropsbevidsthed samt nedsat rum- og retningsfornemmelse.
Fødderne betyder meget for balancen – de er jo reelt fundamentet for hele
kroppen. Med en god funktion af fodens muskler og led, har kroppen et rigtig
godt udgangspunkt. Og svangen under foden, der bl.a. fungerer som en
støddæmper for kroppen, har forbindelse til musklerne op igennem kroppen.
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Når svangens muskler fungerer optimalt, ser man en bedre balance og
stabilitet – specielt i kropsstammens muskler. Det er knoglerne og musklerne,
som danner svangen.
De forskellige belægninger vil udfordre balancen og styrke motorikken. Man for
rettet opmærksomheden på sin krop – hvad skal der til at holde balancen?
Skal man holde armene ude? Skal man holde en i hånden? Skal man kravle?
De forskellige belægninger vil give forskellige sansninger – noget vil være
blødt, noget vil være hårdt, noget vil være rundt, noget vil stikke...
Mange børn har sensoriske udfordringer og rettidig indsats vil styrke børnene
gennem hele livet.
Sensorisk modulation og motorisk kompetence har stor betydning for, at
barnet kan frigøre hjernekapacitet til kognitive funktioner som
opmærksomhed, forståelse, hukommelse, ræssonering, ideskabelse og
kreativitet.
Sansestien vil være med til at bedre sanseintegration, så nervesystemet bliver
bedre til at modtage, sorterer og integrerer sensorisk information fra egen
krop og fra omgivelserne.
Natur – blomster og planter
Der vil være duftbed, surbundsbed og staudebed for at give indsigt i
forskelligheder, vækstbetingelser, blomstring, årstiderne samt duft og farver.
Hvad er en blomst? Hvad er ukrudt? Hvad er høstfarver? Nogle planter bliver
høje, nogle bliver lave, nogle har dybe rødder, nogle har mange blade, nogle
klatrer og nogle visner...
Motorik og balancebane
Området vil være med til at udfordre sanserne og invitere til leg. Skabe
nysgerrighed omkring egen krop og hvordan den kan bruges. Blive mere
bevidst om hvad, der kan være svært, hvad man kan træne, hvilke styrker
man har og finde den indre Tarzan.
Man skal hele tiden justere og reagere på omgivelserne og de bevægelser, som
man foretager sig. At balancere og holde kroppen i ligevægt i forhold til udefra
kommende påvirkninger er god træning for stabiliteten i kroppen. For at skabe
stabilitet, skal musklerne arbejde sammen omkring leddene på alle sider.
Større stabilitet og mulighed for gode og hensigtsmæssige bevægelser
nedsætter risikoen for skader og overbelastninger. Når man træner balancen,
tuner man også sit nervesystem, og bevægelserne optimeres – de gøres mere
effektive.
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Det at udfordre balancen har forbindelse til udvikling af de kognitive funktioner
i hjernen, som giver bedre læring.
Vandelement
Vand har en naturlig tiltrækningskraft på mennesker, børn og voksne. Når man
betragter vandet, bliver man opslugt af dets afslappende virkning. Rislende
vand kan man se, høre og føle. Vand er nødvendigt or alle livsformer.
Vandelementerne kan bruges til dyrelivet i sanseoasen og til at iagttage.
Frugt -og bærlund
Æblerov og varme bær vækker minder. At kunne plukke og spise giver en god
oplevelse. Det er hyggeligt at kunne passe et frugttræ fra knop, til blomst for
til sidst at kunne høste egen frugt. At kunne bruge frugten til at bage kage
eller sylte. Hvad kræver det at passe frugttræer? Hvornår man spise bærerne?
Hvad gør man ved de dyr, der smager på bærerne og frugten?
Køkkenhave
Køkkenhaven laves omkring udeskole bygningen, så der vil være adgang til
vand.
Børnene skal lære hvor maden kommer fra – ”fra jord til bord”. Når man selv
dyrker grøntsager, opdager man, hvordan de ser ud “au naturel,” når de ikke
er blevet pudset, poleret og pænt præsenteret i en grøntafdeling. Det ruster
børnene til at blive en mere kritisk forbruger, der ikke bare falder for det æble,
der skinner mest.
Køkkenhaven skal dyrkes sammen med børnene i et kreativt udemiljø. Der vil
være flerårige spiselige planter, urter og grøntsager. Hvad er sundt og hvad er
usundt? Hvad er økologi?
Børnene vil lære at naturen aldrig står stille. Den er en del af en helhed, hvor
det ene ikke fungerer uden det andet.
Sorte negle er sunde for kroppen, for når man sår, luger, passer og plejer en
køkkenhave, så bruger man sin krop.
Køkkenhaven vil være klimavenlighed, for når man spiser fødevarer, der er
fremstillet lokalt, er man med til at nedbringe CO2-udledningen fra transport af
råvarer på kryds og tværs af kloden.
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Fælleskaber
Alle er unikke. Alle har ret til at lære, udvikle og anvende deres sprog for
sproget er vores kultur. Sproget formidler viden, kundskaber, følelser og
synspunkter samt skaber vores identitet og giver os et tilhørsforhold i
samfundet. Sprog og kommunikation øves bedst i fællesskab og de forskellige
miljøer skal understøtte sprogtræning i hverdagen.
Området med hængekøjerne vil give lyst til at læse bøger, så sanseoasen også
bliver en del af den almene undervisning.
Ophold ved borde og bænke vil invitere til gruppearbejde i frisk luft. Sprog og
sociale kompetencer kan øves og venskaber kan gødes.
Shelteret (står på grunden) giver mulighed for at være i en hule, hvor man kan
kigge ud i sanseoasen eller gemme sig. Man har mulighed for at overnatte i
naturen.
På yogaplateauet vil man kunne arbejde med at forene og skabe harmoni
mellem kroppen og sindet. Der vil være balance - og åndedrætsøvelser. Brain
Power wellness/Brain Education sessioner.
Brain Power wellness er en blanding mellem neurovidenskab og mindfulness.
Dette helhedsorienterede program indeholder en kombination af fysiske,
følelsesmæssige og kognitive øvelser, for at videreudvikle hjernens uendelige
potentiale.
Brain Power wellness øvelser inden for disse overordnede områder sætter
udøveren i stand til bl.a. at forbedre fokus, hukommelse, selvværd/selvtillid,
kreativitet, sociale kompetencer, fysisk sundhed og følelsesmæssig wellness,
imens der sker en reduktion af stress og angst.
Positive tilgange øves og fremmes, hvilket skaber tillid til sig selv og andre
samt øger trygheden. Dette er igen medvirkende til, at børnene er mest mulig
åbne for læring, og der skabes et samarbejdende læringsmiljø.
Bålpladsen giver mulighed for hygge og madlavning. Viden om hvordan man
laver bål og hvordan man slukker ild.
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Dyreliv
Naturens livscyklus og mangfoldighed kan studeres i sanseoasens insekthotel
og fuglehuse. Og man kan fordybe sig i naturfaglige emner, som vil bidrage til
bedre læring i natur og teknikfaget.
Planter, vand og blomster i sanseoasen vil kunne tiltrække et rigt dyreliv.
I udeskolen vil der være mulighed for at lave pindsvin huler, fuglehuse,
foderklokker m.m.
Målgruppe
Børnene på Ellebækskolen (specialiseret Folkeskole for børn med særlige
behov).
Børnene kan have udfordringer med;
 Sprog og kommunikation
 Følelser og tanker
 Kognition og læring
 Fysik og kropsfornemmelse
 Sanseintegration
Børn og voksne i Gørslev og omegn.
Børn og voksne i Køge kommune.
Projektets formål
 At styrke samskabelse mellem skole, børnehave, forældre, kommune og
lokalmiljøet.
 At skabe natur og oplevelser tæt på målgruppen.
 At skabe naturformidling i skolens nærmiljø.
Projektets styregruppe
Jeanne - skoleleder
Grethe - psykolog
Lisa – forældre og skolebestyrelsesmedlem
Lars – udeskolelærer og naturvejleder
Laila – ergoterapeut PPR Køge
Nanna – formand for Landsbyforeningen Gørslev og omegn
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Samarbejdspartnere
Skolebestyrelsen på Ellebækskolen
Børnehuset i Gørslev
Lokalsamfundet – Gørslev og omegn
HedeDanmark (Louise Kissmeyer-landskabsarkitekt)
Køge kommune
Tids – og handleplan
Ansøgninger af fonde; oktober, november, december 2018
Demontering/rydning; marts/april 2019
Jordarbejde; april 2019
Belægningsarbejde; maj 2019
Sansetunnel og inventardele; maj/juni 2019
Beplantning; april/maj 2019
Indvielse; juni 2019
Markedsføring/udbredelse
Kommunikation om sanseoase på skolens intra og på Gørslevs hjemmeside.
Indvielsesfest – klippe rød snor.
Pressemeddelelser.
Artikler og billeder i lokale medier.
Succeskriterier
Børnene på Ellebækskolen bruger sanseoasen til læring og i fritiden.
Personalet på skolen kan dokumentere en positiv udvikling i børnenes
elevplaner.
Personalet oplever færre nedsmeltninger hos børnene.
Børnenes livsduelighed2 bedres.
Børnene i Børnehuset (institutionen på grunden) bruger sanseoasen.
Borgerne i lokalområdet bruger sanseoasen.

2

de kompetencer, der bidrager til, at børn konstruktivt kan håndtere udfordringer, så de udvikler sig positivt og bliver
velfungerende voksne, der trives.
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Borger i Køge og fra andre kommuner kommer på besøg for at opleve
sanseoasen.
Gørslev bliver kendt for sin sanseoase.
Vedligeholdelse af sanseoasen overtages af Ellebækskolen, som afsætter et
årligt beløb på budgettet. Børn og forældre inviteres til arbejdsdag.
Budget
Se vedhæftet.
Tegninger
Se vedhæftet.
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Budget sanseoase Ellebækskolen i Gørslev
Forarbejde og projektstyring HedeDanmark - møder og tegninger
Rydning af beplantning på grunden
Jordarbejde, jordlevering, leje af maskiner, løn arbejdsmænd
Belægningsarbejde, flisesti, grusplads, sten, perlegrus, større sten, bark, kogler
Sansetunnel

Inventardele; siddetrappe, bro, yogaplateau, spejl, borde, bænke, bålsted, hængekøjer, vand, motorik og balance redskab
Beplantning; græs, surbundsbed, krydderurter, hække, frugttræer, bærbuske, blomster, grøntsager

I alt
Ansøgning Landsbypuljen Køge kommue
Ansøgning Friluftsrådet
Ellebækskolen budgetår 2019

100.000 kr.
255.500 kr.
100.000 kr.

I alt

445.500 kr.

10.000 kr.
5000 kr.
40.000 kr.
40.000 kr.
130.000 kr.
151.000 kr.
69.500 kr.

445.500 kr.

Til:
Ellebækskolen

20.09.2018
loki/

HedeDanmark a/s
AG gruppen
Kokholm 3
6000 Kolding
www.hededanmark.dk
www.legelandskaber.dk

Overslag på udeanlæg Ellebækskolen

Overslag

loki@hededanmark.dk
Mob:+45 20 84 99 90
CVR nr: 27

62 35 49

455.500
0.0 Forarbejde og projektstyring

10.000

arbejdstegninger til eget brug til hver etape - møde -opstart og aflevering
1.0 Demontering / Rydning
Hvis bortkørsel af jord, vurder jordprøver og afgifter
Rydning af beplantning - dele til genplantning

5.000

1.1 Jordarbejde

50000

Leveret muld over 10 m3
3 dages jordarbejde, ( 2 mand inkl. Maskiner) kostpris
2.0 Belægningsarbejder
Flisesti
Grusplads/sti
Knoldebrobelægning og kampesten med hulning til regnvand
Barkflis sti
Perlegrus

40.000

3.0 Sansetunnel
Sansetunnel - "pergola"lyd, lys og taktile oplevelser
Speciallementer -på sansetunnel- hylder, plexi farvet lysindfald, teksture
mv.

100.000
30.000

4.0 Inventardele
Siddestrappe

10.000

Yogaplateau

35.000

Spejl
Klemmesluse
Rundt bord/bænkesæt

7.000
25.000
6.000

Bålsted

14.000

Hængekøjemiljø

11.000

Vandelement

13.000

Motorik og balancespor

30.000

6.0 Beplantning og græs
Surbundsbed

20.000

Plantning og supplerende beplantning til buskads i skellinje og mod vej
Krydderurtebed duftstauder

11.000
4.000

Strandbed med græsser og sandtop
(muld er leveret inden under jordarbejde)

18.000

Hække
Klargøring til plantning(muld leveret inden)
Levering af hækplanter - fx 25 lbm
Plantning af hækplanter
Finish
Barkflis / kakaoskaller til sti og nyplantede buskbede, 10 cm
10 cm under buske- træer - 25-100 m2
inkl levering af barkflis, minilæsser og udlægning
Frugttræer og træer (bygherreleverence)
Reetablering af græs

2000

12000

2.500

