
Forslag 1: Områder med vild med vilje.

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.

På den sidste generalforsamling 29/9-21 blev det besluttet, at forslaget om vildere natur/vild
med vilje skulle have en chance til!
Forslaget skulle opstilles således, at der kunne stemmes om de forskellige områder.

Områderne bliver slået i kanterne, så der er et bælte til stier og andet beplantning.
Derudover er det tanken, at der bliver klippet stier i græsset, hvis det er et større areal.

Pris:
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.
Grunden til, at der vil komme en lille merudgift, er fordi græsset skal slås med en speciel



maskine (forår eller efterår) 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 er områderne delt ind med nummer. Her er det max prisen, som er angivet.
Forventningen er jo større areal, jo mindre pris.
Område 1: ca. 46 kvm x 2 = 92 kr.
Område 2: ca. 320 kvm x 2 = 640 kr.
Område 3: ca. 46 kvm x 2 = 92 kr.
Område 4: ca. 777 kvm x 2 = 1557 kr.
Område 5: ca. 1300 kvm x 2 =  2600 kr.
Område 6: ca. 760 kvm x 2 = 1520 kr.
Område 7: ca. 1218 kvm x 2 = 2436 kr
Område 8: ca. 190 kvm x 2 = 380 kr.
Område 9: ca. 663 kvm x 2 = 1326 kr.
Område 10: ca. 270 kvm x 2 = 540 kr.
Område 11: ca. 458 kvm x 2 = 916 kr.
Område 12: ca. 346 kvm x 2 = 692 kr.
Område 13: ca. 450 kvm x2 = 900 kr.

Forslag 2: Skiltning.

Vi kan skilte med, at vi er Vild med vilje.

Vi kan sætte et print, som der er lamineret (lamineringslommer fra bog og ide 49,95)  og
fastgjort på en pæl  (Ø 5 x 120 cm til 16.95 fra Jem og fix).

Derudover vil der blive brændt VILD MED VILJE på pælene også.

Forslag 3. Kvasbunker.

Afklip fra fællesområder.
Kvasbunker er en hjælp til naturen og dyrene, men også for klimaet, da træ og kvas binder
CO2.
To muligheder til kvasbunker. Kan laves på arbejdsdagen.
3,1: Vi laver dem ved hjælp af 4 pæle (Ø 5 x 120 cm til 16.95 fra Jem og fix, 4x16.95=67,8
kr)
3,2: Vi etablerer dem inde i selv beplantningen. (ingen udgift)



Hvis der bliver stemt ja til kvasbunker vil bestyrelsen lægge dem, hvor de umiddelbart
tænker det er bedst.


