
Plan   for   grønt   vedligehold   -   Klokkergården   

Grundejerforeningens   ansvar   

Farverne   angiver,   med   hvilken   frekvens   arealerne   skal   slås   og   kan   genfindes   i   skemaet.   
Sæsonen   går   fra   1.   april   til   1.   oktober.   

  

  
  

  Hver   3.   uge   hele   sæsonen   

  2   gange   årligt   (ultimo   maj   og   medio   august)   

Type   Placering   Beskrivelse   Hver     
3.   uge   

2   x   
årligt   

Flade   græsarealer   ● Foran   stor/lille   kælkebakke   
● Mellem   Grubeløkken   og   Rundhøjskrogen   
● Langs   vandstrøet   på   Lille   og   Store   Klokkerbanke   
● Trekanter   ved   Digesløjfen,   Munkehegnet,   bag   J.   F.   

Fengers   Vænge,   Klokkestøberloden   

Græs   slås   på   flade   arealer     
Efterklipning   omkring   kampesten   

  
  

  
  

  
  

Græs   for   enden   af   
rundinger     

● Digesløjfen   
● Dækstensvangen   
● Randstenskransen   

Græs   slås   på   flade   arealer   
Efterklipning   omkring   kampesten   

  

    

Græskanter/rabat   langs   
vejen   

● Lille   Klokkerbanke   
● Store   Klokkerbanke   (kun   rabat   ind   mod   vandstrøg)   

Græs   slås   på   flade   arealer   
Efterklipning   omkring   kampesten   

    

Midterheller     ● Alle   vej-rundinger   Græs   slås   på   flade   arealer     
Efterklipning   omkring   kampesten   

  

    

Stort   græsareal   mod   
Stendysse   

● For   enden   af   Barnedysringen   og   Rundhøjskrogen   Der   slås   2   gangstier   i   arealet.     
  

    

Hele   arealet   slås   ned   af   hensyn   til   
ukrudt   

    
  

Stier   hvor   der   er   sået   
græs   

● Mellem   Barnedysringen/   Rundhøjskrogen/   
Grubeløkken   og   fællesareal   

Tidligere   stier   med   stenmel   hvor   
der   nu   er   sået   græs.     

  

    

Stier   med   stenmel   ● Mellem   Digesøjfen   og   Lille   Klokkerbanke   Ukrudt   brændes         



  

  

Kommunens   ansvar     

  

● Mellem   Digesløjfen   og   J.F.   Fengers   Vænge.     
● Mellem   Store   Klokkerbanke   og   C.   J.   Rodens   Ager   (v.   

broen)     
● Rundt   om   stor   kælkebakke   (Slotsgrus)   

    

Vandstrøg   ● Bassiner   langs   Store   Klokkerbanke     
● Bassiner   langs   Lille   Klokkerbanke     
● Bassiner   bag   stor   kælkebakke   

Slås   med   robotklipper   
Der   slås   udenom   blomster   ved   
brønde   indtil   afblomstring.   

  

    

Den   gamle   mærgelgrav   ● Mellem   Rundhøjskrogen   og   Grubeløkken   Slås   med   robotklipper   udenom   
buske.   
Der   slås   udenom   blomster   ved   
brønde   indtil   afblomstring.   

  

    

LAR-render   m.   
tværgående   granitsten   

● Langs   skel   m.   stendiger   mod   syd   og   vest   
● Ml.   Barnedysringen   og   Rundhøjkrogen   

  

Buskrydning   af   renderne       

200   planter/træer   ● Lille   kælkebakke   Buskrydning   omkring   ca   200   stk   
planter   på   kælkebakkens   skråning   

    

Sider   og   toppen   af   
kælkebakker   

● Lille   kælkebakke     
● Stor   kælkebakke   

Græs   slås       

Stendige   ● Stendiger   langs   hele   skellet   mod   syd   og   vest   Buskrydning   af   toppen   samt   siden   
ind   til   LAR-renden   

    

Type   Placering   Beskrivelse   2   x   
årligt   

Græskanter/rabat   langs   
vejen   

● Klokkergårdsvej   
● Store   Klokkerbanke   

Græs   slås     

Træer   langs   vejen   ● Klokkergårdsvej   og   Store   
Klokkerbanke   

Vedligehold   af   træer     


