
Forslag   1:   
Lidt   vildere   natur!   
Over   alt   i   Danmark   bliver   der   snakket   om   biodiversitet,   naturen   skal   have   naturen   tilbage.   
Insekter   og   dyrearter   er   tæt   på   at   blive   udryddet.   I   danmark   har   vi   35000   arter,   hvor   70%   er   i   
tilbagegang   og   30%   er   i   fremgang   eller   tilstand.     
Vi   har   rigtig   mange   kvm   græsarealer   på   vores   fællesarealer,   så   lad   os   hjælpe   naturen.     
  

Lad   græsset   vokse   på   de   bagerste   græsarealer   ud   mod   omfartsvejen.     
  

Omkostninger;   Vækst   og   miljø:   fra   0-2   kr   mere   pr.   kvm.   så   jo   mere   areal,   jo   mindre   
omkostninger.     
Så   den   endelige   pris   vil   komme   an   på,   hvor   mange   kvm   græs,   som   bliver   vild   med   vilje   og   
den   endelige   aftale,   som   grundejerforeningen   er   ved   at   forhandle   og   størrelse   af   vildere   
natur.   
Grunden   til,   at   der   vil   komme   en   lille   merudgift,   er   fordi   græsset   skal   slås   med   en   speciel   
maskine   og   afklippet   skal   ligge   et   stykke   tid   inden   det   samles   op,   så   blomster   kan   
aflægge/smide   nye   frø   til   blomstring   til   året   efter.   
  

På   billedet,   se   forneden,   over   grundejerforeningen   er   der   tegnet   arealer   ind,   hvor   græsset   
evt.   kunne   vokse   vildere.   
  

Der   er   tegnet   områder   med   rød   farve,   som   jeg   tænker   kunne   være   en   god   mulighed.   På   de   
vildere   græsarealer   er   tanken,   at   der   klippes   stier   i   græsset   og   langs   kanten   til   buskads   og   
stier.   Arealerne   er   beregnet   til   4150   kvm   x   2   kr.   Så   omkostninger   i   alt   vil   max   blive    8300   kr.   
pr.år.   Men   har   stærkt   en   forventning   om   det   bliver   billigere   med   så   mange   kvm.     
  

Skiltning:   Jeg   er   i   dialog   med   kommunen   om,   at   kunne   få   skilte,   som   vi   forhåbentlig   får   
gratis,   så   vi   kan   sætte   skilte   op   med   at   det   er   med   vilje.   Men   jeg   har   ikke   kunne   få   et   endelig   
svar   inden   indkomne   forslag   skulle   indleveres.   
  

  
Et   billedet   til   skiltet.   Et   skilt   kan   også   ses   på   Holmstrupvejen.   
  

Forslag   2:   
Kvasbunker   
Beskæring   af   træer   og   buske   rundt   omkring   på   stier.   Dette   kan   gøre   på   arbejdslørdag.   Bruge   
afklippet   til   kvasbunker.   
Igen   her   et   slag   for   naturen   og   et   hjælp   til   insekter   og   dyrene.    
https://www.givskudzoo.dk/media/2490/givskud_zoo_kvasbunke.pdf   

https://www.givskudzoo.dk/media/2490/givskud_zoo_kvasbunke.pdf


  
3   kvasbunker:   6   pæle   (Ø5x150cm)   af   15,75kr   fra   jem   og   fix   (6x15,75.   =   94,5kr.)   
94,5   kr.   vil   en   kvasbunke   koste,   plus   transporten   til   genbrugen   bliver   sparet   :-)   
  

Forslag   til   hvor   kvasbunker/hegn   kunne   ligge,   er   indtegnet   med   gul   på   billedet.   Se   forneden.   
  
  
  
  

  
  
  
  
  


