
GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD 
Vandring i de grønne områder den 13. september 2017 
 
 

 
Deltagere: Lars Rahbæk, Kaj Bager og Merete Schultz (ref.). 
Derudover deltog også gartner Ulrich Hauge 
 
 
Grundejerforeningen har gennem de senere år igangsat et større tiltrængt oprydningsarbejde af de grønne 
arealer, og derfor var et af formålene med dagens vandring at få en status på disse projekter. Vi kan 
konstatere at gartner Hauge er godt i gang, og at der forsættes med at pleje områderne som beskrevet i 
kontrakten. 
 
Hovedformålet med vandringen var imidlertid, at planlægge igangsættelse af nyplantning af frugttræer, 
bærbuske med mere. Dette igangsættes for at få genbeplantet nogle af de steder, hvor der gennem de 
seneste år er fældet større partier af høje træer samt ryddet busk og krat. 
 
Nedenfor er kort beskrevet de beslutninger der blev truffet på vandringen. LR medbringer på næste 
bestyrelsesmøde et kort over området, hvorefter vi indtegner steder og områder, der skal have nye 
træer/buske, samt de steder hvor vi skal have beskåret/fældet.  
VIGTIGT: de nye træer der plantes må ikke blive alt for høje. 
 
 

• Blommegrenen start:  

• Her plantes 6 frugttræer 
 

• Kirsebærgrenen start:  

• Her fældes de fem æbletræer tæt på boligerne, og herefter plantes fem nye æbletræer. 

• I rækken med eksisterende kirsebærtræer fældes de høje ukrudtstræer som skygger, og som hindrer at 
kirsebærtræerne får lys og dermed vækst. 

• Ud for de blå skure etableres to rækker frugttræer 
 

• Kirsebærgrenen fortsat: 

• Ud for det ”græske byggeri” fældes udvalgte høje træer, samt beskæres kraftigt i busk/krat i de 
forskellige øer. 

• Efter ”det græske byggeri” plantes to rækker frugttræer og ryddes/beskæres i krat. 
 

• Stammen: 

• Renses op mellem rækken af æbletræer, samt tyndes ud i meget rodet krat. 
 

• Pæregrenen: 

• To træer ud for nr. 173 baghaven fældes og øen fjernes. 

• Placeres sten for enden af Pæregrenen, for at forhindre kørsel på grønne områder. 

• Gennemgang af diverse øer med henblik på oprydning og rydning af disse.  

• Planering af lille frugtlund, samt beskære kraftigt ved bebyggelse ”de gule huse”. 

• Øen ved valnødderne renses. 
 
 
 
 
 


