
     Aalborg den 3. maj 2019 

 

Beplantning af skrænter 

De stejle skråninger og beplantning af disse er et tilbagevende problem. Hårdest ramt er blok 2 og 3.   

Der er mange interesser at varetage, og under hensyntagen til hvad der er praktisk og økonomisk 

muligt, håber bestyrelsen, at der kan findes en løsning, som gør flest muligt glade og tilfredse.  

 

Inden forårets generalforsamling modtog bestyrelsen følgende tre henvendelser:  

 

Til bestyrelsen Gertrud Rasks Vej 

På bestyrelsesmødet 8.1.2019 blev der under punkt 5 - Beboerhenvendelser - drøftet 

et emne, som vi i blok 3 er part i. 

Beklager at jeg/ vi ikke selv havde indsendt forslaget til behandling. 

I referatet står der: 

Det er kommet bestyrelsen for øre, at der er delte meninger om forsøget med 

anlæggelse af blomstereng på skrænten ved blok 3. 

Blandt andet fordi, der blæser frø fra skrænten til bedene foran husene. 

Bestyrelsen vil gerne pointere, at der er tale om et forsøg, og på grund af den 

usædvanlig tørre sommer vi havde i 2018, vil vi gerne lade forsøget køre endnu 

en sæson. 

Da vi ikke er enige i den afgørelse, vil vi gerne fremlægge vores synspunkter: 

Vi er klar over blomsterengen, der blev sået i 2017, var et forsøg. Men vi synes 

bestemt ikke den har levet op til vores forventninger. 

Igennem flere år har vi måttet leve med en skråning, der har set alt andet end 

velholdt ud. Jord/ sand er føget ind af åbne vinduer og i vores forhaver/ terrasser. 

2018 blev ingen undtagelse – da der fortsat var ret bart, sikkert på grund af den 

varme og tørre sommer. Desværre fik vi endnu et problem med ’blomsterengen’, for 

nu flyver også frø/ ukrudt rundt, så de forhaver vi tidligere fik ros for, nu er blevet ret 

grønne af ’ukrudt’ - i stedet for at fremstå flotte med de grå granitskærver eller de 

bede, som vi selv har bestemt, og fået etableret. 

Kan tilføje, at tørken jo ikke har noget at gøre med at frø/ ukrudt flyver rundt – det vil 

fortsat være et problem for os. 

Vi synes derfor ikke det er rimeligt, at vi endnu et år skal leve med en utilstrækkelig 

beplantning. I stedet for, at der her og nu findes en permanent løsning, så skråningen 

får samme standard, som de øvrige grønne områder i ejerforeningen. 

På vegne af hovedparten af ejere i blok 3 

 

Til Bestyrelsen for Grundejerforeningen. 
Jeg er bekendt med, at der er fremsendt forslag om at droppe forsøget med etablering af 
blomstereng på skråningen ved blok 3. 
Jeg er ikke enig i, at forsøget bør droppes, men mener tværtimod, at der stadig er chance for et 
godt resultat. 
Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen til at fastholde beslutningen om, at lade forsøget køre endnu en 
sæson. 



Under punktet "Skråninger" kan jeg læse, at bestyrelsen ikke ved, hvilken beplantning, der skal anvendes på 
de bare skråninger. I den forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på tilstanden af skråningen udfor GR 
Vej 46. Der er fra viceværtens side arbejdet hårdt på skråningens tilstand gennem flere år. Det er endnu ikke 
lykkedes at få væksterne til at gro. Jorden siler ned i regnvejr. Og det er ikke blot denne sommers 
vækstbetingelser, der er årsag hertil, for dette har stået på lige siden hybenroserne blev fjernet for flere år 
siden. Jeg vil gerne vide, hvad bestyrelsen foreslår i den anledning? Henregnes vi, som bor udfor denne 
skråning, ligeledes til "berørte ejere", som vil blive inviteret til et møde, hvor tingene kan diskuteres. 
 
 

Bestyrelsen indkaldte efterfølgende beboerne GRV 28 - 74 til inspirationsmøde lørdag den 6. april, 
hvorefter en beboer henvendte sig med et konstruktivt forslag: 

 
Vedrørende beplantning, så har jeg talt med en af mine brødre. Han har været leder af grønne 

afdeling i Vesthimmerlands kommune og i Thisted kommune i adskillige år. Han foreslog en 

beplantning af Cotoneaster Skogholm, også kaldet dværgmispel. Den er stedsegrøn, temmelig 

hårdfør og god til skråninger, samtidig kan vi mindske sandflugten og ukrudt ved at udlægge 

fiberdug. Det behøver ikke at være den dyreste fiberdug, da den kun behøver at virke indtil 

planterne lukker området. Efter hans mening behøver vi kun 4 planter pr kvm. 

Efter mødet bragte vi forslaget videre til Gug Planteskole og bad om et møde, hvor vi kunne få råd og 

vejledning. 

I mandags den 29. april mødtes Finn, Hannegrete og Dorthe fra bestyrelsen samt Bjarne med en 

anlægsteknikker fra Gug Planteskole. Han frarådede at plante dværgmispel, da det vil være meget 

ressourcekrævende at etablere disse planter. I en treårig periode skulle der renses for ukrudt en gang om 

måneden for at sikre planterne de optimale betingelser.  

Han var meget begejstret for vores skrænt med blomstereng. Ja, han mente faktisk, at det ville være den 

helt rigtige løsning her i vores område, hvorfor han også anbefalede, at der sås blomstereng på 

skrænten ved blok 2.  

Samtidig vil det være en økonomisk og vedligeholdelsesmæssig overkommelig opgave. 

Ifølge vores ekspert er skærver ingen garanti mod ukrudt. Ukrudtsfrø kommer mange veje fra, og 

desuden hævdede han, at hverken frø fra valmue eller margueritte vil gro i skærver. 

Vi har nu fået et tilbud fra Gug Planteskole på rydning og såning af skrænten ved blok 2, men der er 

nogle detaljer, vi skal have kigget nærmere på, inden vi træffer en beslutning. 

Punktet er på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde, som er den 18. juni. 

Venlig hilsen - på bestyrelsens vegne, Dorthe Møller 

 

 

 


