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Plejeplan 7: Lokaltorvet – Hanens Kvt. (nordvest). 

 

Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), Terrænmur (plantekasse), 

Fritvoksende Træer, Terræninventar (bænke), Hegn, Prydbusket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målbeskrivelse: 

 Funktion: Torvet skal tjene som ’lille oase’ og adgangsvej til entrédøre, med jævn belægningsoverflade 

til bekvem færdsel. Området skal være nemt at vedligeholde. 

 Rekreation: Området skal give gode oplevelser via beplantningen, m.m., på vejen til og fra. Rekreativt 

ophold er ønskeligt, men ikke nødvendigt. 

 Æstetik: Området skal have et forholdsvis velfriseret ’havepræg’, med udtryk af frodighed og 

blomsterrigdom. 

 

Forslag til plejeplan: 

Belægningssten Ukrudtsbrænding 5-12 gange pr. år. 

Fugefyldning i nødvendigt omfang hvert tredje år. 

Årlig registrering af ujævnheder, der skal oprettes. Udføres indenfor rammerne af 

særskilt budget. 

Terrænmur 

(omkring 

prydbusket) 

Lugning / brænding i fuger 5-12 gange pr. år. 

Årlig registrering af ujævnheder, der skal oprettes. Udføres indenfor rammerne af 

særskilt budget. 

Terræninventar 

(bænke) 

Rengøring 1 gang pr. år. 

Maling 1 gang hvert tredje år el. oliebehandling 1 gang pr. år. 

Årlig registrering af behov for reparationer og overfladebehandling, der udføres 

indenfor rammerne af særskilt budget. 

Hegn Rengøring 1 gang pr. år. 

Maling 1 gang hvert tredje år el. oliebehandling 1 gang pr. år. 

Årlig registrering af behov for reparationer og overfladebehandling, der udføres 
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indenfor rammerne af særskilt budget. 

Fritvoksende 

Træer 

Lugning omkring træernes basis 3 gange pr. år. 

Beskæring af syge, døde og knækkede grene i nødvendigt omfang hvert år. 

Beskæring desuden for sundhed og æstetik hvert andet år. 

Prydbusket 

(Rhododendron) 

Lugning og jordkultivering af synlig jord 5 gange pr. år. 

Lugning af al rodukrudt samt frøukrudt over plantehøjde 3 gange pr. år. 

Beskæring af syge, døde og knækkede grene samt for fri passage, i nødvendigt omfang 

1 gang hvert år. 

Beskæring desuden for sundhed og æstetik 1 gang hvert år. 

Renholdelse Snavs og affald fjernes grundigt 4 gange pr. år, udover ugentlig ’miljøtur’. 

 

Tilstandsbeskrivelse: 

Belægningerne er ujævne, flere steder med trærødder. 

Vandrende langs hegn er ujævn. 

Terrænmur (rundt om Rhododendron) er smuldret flere steder. 

De to bænke er stærkt forfaldne. 

Hegnet (ud mod Kirkegrunden) synes at være i god stand. 

Træer (Tjørn) synes generelt trivelige, men trænger kronetynding. 

Rhododendron står flot. 

Beplantning langs facader generelt OK, så længe den bliver holdt. Stort set intet ukrudt. 

 

Forslag til renoveringer: 

Belægninger oprettes ved rødder fra træer. 

Vandrende oprettes. 

Terrænmur oprettes og overdækkes el. beklædes med f.eks. træ til siddekant. 

Bænke ryddes. 

Tjørn kronetyndes. 

Der etableres bede til klatreplanter på hegn (f.eks. Klatrehortensia). 

Der planlægges for fremtidig renovering af belægningssten. 


