O. Høringsbrev
Bestyrelsen skrev den 2. november 2021 følgende vedhæftet bestyrelsens forslag til plejeplan for fællesarealerne Lilleskoven og Nordarealet til samtlige husstande.
»Til beboerne i Parcelgården
Som besluttet på generalforsamlingen den 22. september 2021 sendes forslag til plejeplan for fællesarealerne Lilleskoven og Nordarealet i fire ugers høring.
Det fremsendte er bestyrelsens forslag til plejeplan, men der kan selvfølgelig lægges til og trækkes fra, så alle
forslag og bemærkninger er velkomne.
Efter endt høring vil bestyrelsen sammenfatte og drøfte de indkomne høringssvar og træffe beslutning om
det videre forløb, som herefter vil blive sat i værk i den nye år med afsæt i det godkendte budget for plejeplan.
Høringen afsluttes med udgangen af november 2021.«

1. Indkomne høringssvar
I høringsperioden er indkommet 9 høringssvar repræsenterende 12 husstande. 55 husstande har således
ikke haft bemærkninger til bestyrelsens forslag til plejeplan for fællesarealerne Lilleskoven og Nordarealet.
Bemærk at nogle husstande optræder som afsender af flere høringssvar.
Mine bemærkninger til de enkelte høringssvar vedrører alene egentlige forslag til ændringer af forslag til plejeplan for fællesarealerne Lilleskoven og Nordarealet og altså ikke positive tilkendegivelser, ønsker om øget
vedligeholdelse mm.

1.1. Høringssvar fra Lone Skriver, Parcelvej 30 B – Plads 1
»Hej!
Jeg bor i gård 1 med have mod bålpladsen. Jeg vil gerne høre om plan for beskæring af eksisterende og kommende træer ved bålpladsen som skygger i haverne. Såfremt der ikke er nogen plan, vil jeg gerne foreslå at
træerne beskæres når de begynder at skygge i haverne.
Bh. Lone Skriver, Parcelvej 30 B«
Bemærkning: Området øst for bålpladsen er gennem de seneste år af hensyn til husene på plads 1 blevet
ryddet for mange træer, så kun enkelte store birk står tilbage, og disse bør som anført i forslaget bevares og
suppleres med nye, som kan erstatte de eksisterende træer, når de ikke kan stå længere.

1.2. Høringssvar fra K. Preben Olesen, Vejlemosevej 50 – Plads 7
»Til Kofoed og bestyrelsen.
Det er et flot stykke arbejde, der er blevet fremlagt.
Det er et godt initiativ, men også ambitiøst.
C. Th. Sørensens oprindelige plan var helstøbt, men gennem de sidste halvtreds år er vegetationen vokset os
over hovedet.
Dels har der ikke været tilstrækkelig ekspertise- eller økonomi til et velkvalificeret vedligehold.
Det er dog glædeligt at konstaterer at mange af de mål, der blev sat i den reviderede plejeplan a’ 2006 er
blevet udført, men det er 14 år siden, og meget er til vokset siden.
Vedr.: I Grønningens østlige ende består afgrænsningen af naboens raftehegn og vores vildtvoksende ”ligus-

ter hæk”, som vi plantede.
Denne ende virker bastant og ville have godt af de skitsere birketræer for at bryde det monotone præg.
Vedr.: På græsarealet foran Lilleskoven er der markeret to gangarealer med klippet græs ned til stien for den
syd/nord fra kommende trafik
Man bør betænke, at mennesker altid går den lige vej i direkte linje.
Der er færdsel fra De hvide huse og plads 7 over græsplænen, og denne øst/vest gående trafik vil givetvis gå
direkte ned til stien gennem den skitserede
beplantning
EDtabler tre klippede græsstier med beplantning i mellem.
Vedr.: På Nordarealet, som er fredet af hensyn til den butsnudede frø, ville det fint med et lille vandhul til
den fredede padde, men søen med øen i den anden ende af arealet bør vente.
Personlig tror jeg ikke, at det bliver et attraktivt sted for børn og voksne.
Da mine børn var små byggede de huler i den lille skov på Granholmen.
Mine børnebørn og den ne generation. vil hellere sidde med en IPad, (sørgeligt nok).
De bedste hilsner K. Preben Olesen. Vejlemosevej 50, 2840 Holte«
Bemærkning: Den foreslåede nye sø i den vestlige ende af Nordarealet er et større anlægs- og plejeprojekt i
sig selv og bør nok under alle omstændigheder vente eller droppes helt, når bebyggelsens vilje til egen indsats tages i betragtning.

1.3. Høringssvar fra Lisbeth og Peter Eigtved, Parcelvej 42 A – Plads 2
»Kære Bestyrelsen
Tak for tilsendte. Generelt kan vi støtte forslaget, som fremstår gennemarbejdet og klart beskrevet. Vi kan
ikke vurdere hvor tæt og høj den foreslåede beplantning vil blive på sigt, og dermed hvor plejekrævende den
foreslåede plan vil være. Vores grund grænser ikke op til fællesarealerne, men vil alligevel foreslå at nyplantning af træer undgås eller begrænses tæt på vestvendte haver mod Nordarealet og sydvendte mod Lilleskoven (herunder mellemstykket med græs).
MVH Lisbeth og Peter Eigtved, Parcelvej 42A (Plads 2)«
Bemærkning. Grundtanket i forslaget er at skabe en lysåben overgang til den omliggende tættere skovbevoksning, hvilket skal sikres gennem den løbende pleje. Landskabsarkitekten bør vurdere, hvorvidt yderligere
enkelte større træer kan fældes uden at skabe åbne sår i skovbevoksningen.

1.4. Høringssvar fra Kasper og Mette, Granholmen 37 – Plads 6
»Kære bestyrelse
Tak for det fremsendte udkast til plejeplan. Nedenfor hermed vores bemærkninger til udkastet:
1) Lilleskoven:
I det fremlagte forslag fældes kun i alt 5 mindre træer, heraf ingen af de største træer, mens der foreslås
plantet 16 nye træer.
• Vi henstiller på den baggrund til, at der i højere grad tages udgangspunkt i det forslag, der blev fremlagt og
støttet på generalforsamlingen i 2020, dvs. at der i højere grad bør ske udtynding af de højeste træer i Lilleskoven, da dette var mandatet for at initiativet med udarbejdelse af en plejeplan blev igangsat. Særligt henstiller vi til, at det meget høje birketræ i kanten af Lilleskoven, foran matriklen for Granholmen 27, fældes, da
dette træ er væsentligt højere end de andre træer i Lilleskoven og til gene for de nærmest liggende matrikler. Idet Lilleskoven ikke er omtalt specifikt i relation til fredningen ligesom det pågældende birketræ heller

ikke er omtalt i plejeplanen af 2019, mener vi heller ikke at birketræet indgår under de karaktergivende birketræer for bebyggelsen.
• Vi kan støtte beplantning med rødel, såfremt dette vurderes at kunne fremme et pænere bunddække og
begrænse vækst af skvalderkål og brændenælder mv. samt såfremt initiativet er afstemt med nærmeste matrikel på plads 8.
2) Ændring af karakteren af græsarealet foran Lilleskoven:
Til forslaget om at ændre karakteren af arealet øst for Lilleskoven med beplantning af 14 birketræer samt
etablering af naturgræs, bemærker vi:
• Vi kan ikke støtte, at der plantes 14 birketræer, der på sigt kan blive op til 25 meter høje. Dels vil birketræerne grundet deres højde ikke skabe den efterspurgte overgang til skoven, dels kan træer af en højde på 25
meter være til gene (skygge) for de nærliggende matrikler. Formålet med den efterspurgte udtynding af Lilleskoven på generalforsamlingen i 2020 var netop at tynde ud i de højeste træer, og på den baggrund giver det
ikke mening, at plante 14 nye træer, der på sigt har samme karakter, som de træer der pt. er til gene.
• Vi kan støtte, at der plantes et mindre antal nye træer (ikke birk) som overgang til Lilleskoven af lavere
højde (5-7 meter), såfremt dette generelt kan støttes af de nærliggende matrikler.
• Vi kan ikke støtte, at arealet mellem stien og Lilleskoven fremstår med naturgræs, da vi mener at højt græs
på dette område vil begrænse brugen af Grønningen som fælles-/legeareal. Ligeledes finder vi ikke at dette
er i overensstemmelse med udgangspunktet for fremlæggelse af ny plejeplan.
3) Grønningen:
Det fremgår af plejeplanens pkt. 6, at dele af Grønningen skal fremstå med plænegræs i 5-8 cm's højde, der
klippes 10-15 gange i løbet af en sæson.
• Dette tiltag kan vi ikke støtte, da vi mener at det vil gå udover den nuværende brug af Grønningen som legeareal/rundboldbane.
4) Beplantning med birk på den østlige del af Grønningen
Der foreslås med plejeplanen plantet 9 nye birketræer i Grønningens østlige hjørne.
• Dette kan vi ikke støtte, dels da beplantning i dette område ikke var hensigten med mandatet for oplægget
til plejeplan, dels da nærmeste beboer på Generalforsamlingen i september 2021 ikke synes at være interesseret heri, ligesom yderligere træer på arealet vil begrænse mulighederne for brug af Grønningen som legeareal.
5) Nordarealet:
• Vi har ingen bemærkninger til planen for nordarealet, andet end at vi principielt set mener, at beplantning
af nye (høje) birketræer tæt på visse matrikler på plads 1 bør afstemmes med de berørte beboere.
6) Prioritering af indsatser/økonomi:
Som fremlagt af bestyrelsen på seneste generalforsamling vurderes plejeplanen at kunne implementeres inden for pulje i nuværende budget men over en længere årrække end beskrevet i plejeplanen.
• Vi foreslår på den baggrund, at bestyrelsen fremlægger nærmere tidsplan for igangsættelse af indsatser,
herunder prioritering.
• Vi foreslår endvidere, at særligt Lilleskoven prioriteres i første omgang, da dette var udgangspunktet for
det igangsatte initiativ.
Mvh Kasper og Mette, Granholmen 37«
Bemærkning: Beslutninger taget af generalforsamlingen ændres løbende af nye beslutninger taget af samme
generalforsamling, hvorfor den seneste generalforsamlingsbeslutning »overruler« tidligere beslutninger.
Hvad angår ønsket om at fælde birketræet ud for nr. 27, så bør vi være positive herfor, men først lade landskabsarkitekten vurdere, om dette er muligt uden at ødelægge overgangen fra plæne til skov. Med hensyn til
græsarealet mellem stien og Lilleskoven, så bør vi nok i første omgang lade det være, som det er, og altså
hverken plante træer eller lade græsset vokse vildt. Endelig kan det i forlængelse heraf overvejes om vi skal
undlade at plante birk i den østlige ende af grønningen, da vi med ovennævnte alligevel ikke får den foreslåede indramning af Grønningen. En tidligere ide om at plante en række lavere æbletræer i den slåede plæne
kan overvejes.

1.5. Høringssvar fra Kristina Olsen, Granholmen 29 – Plads 6
»Vi opfordrer til, at det meget høje birketræ i kanten af Lilleskoven, foran matriklen for Granholmen 27, fældes, da dette træ er væsentligt højere end de andre træer i Lilleskoven og til gene for de nærmest liggende
matrikler.
Mvh Kristina Olsen«
Bemærkning: Se ovenstående bemærkninger til høringssvar 1.4.

1.6. Høringssvar fra Casper og Emilie, Vejlemosevej 58 – Plads 8 og Bjørn og Lise, Granholmen 27 – Plads 6
»Kære Benedicte og Sven
Tak for det fremsendte udkast til plejeplan. Vedhæftet er høringssvar på vegne af Casper og Emilie, Vejlemosevej 58 samt Bjørn og Lise, Granholmen 27.
Mvh Lise«
»Kære bestyrelse
Tak for det fremsendte udkast til plejeplan. Nedenfor hermed vores bemærkninger til udkastet:
Indledningsvist vil vi gerne bemærke, at det er positivt med en samlet plan for Lilleskoven og Nordarealet, og
at der er lagt arbejde i at forøge værdien af bebyggelsens fællesarealer. Oplægget er et godt udgangspunkt
for en dialog for det videre arbejde.
Vi ønsker dog også at bemærke, at den oprindelige baggrund for dette initiativ var et ønske om, at der blev
tyndet ud i Lilleskoven blandt de største af træerne. Vi mener ikke, at det fremlagte forslag særligt ift. Lilleskoven er i overensstemmelse med det der var udgangspunktet for initiativet, og som blev drøftet på generalforsamlingen i 2020, hvoraf følgende fremgår af referatet: Pkt 6: Fældning og plejeplan for Lilleskoven (Karen og Frederik, Vejlemosevej 42). Karen gennemgik deres forslag: Lilleskoven er blevet meget voldsom – og
det foreslås at fælde nogle af de største træer og reetablere skovbund med blomster samt etablerer et skovbryn som overgang til skoven.
Vi opfordrer i den sammenhæng til, dels at initiativer ift. Lilleskoven lægger sig mere op af det, der var den
oprindelige hensigt, dels at der samtidig tages hensyn til de nærmeste naboer til fællesarealerne. Vi opfordrer samtidig til, at bestyrelsen lægger vægt på, at det sikres, at der ikke iværksættes nye initiativer til beplantning på fællesarealerne, der ikke har været direkte efterspurgt, men som til gengæld kan være til gene
for naboer, der støder op til fællesarealerne.
Til selve plejeplanen har vi følgende bemærkninger:
1) Lilleskoven:
I det fremlagte forslag fældes kun i alt 5 mindre træer, heraf ingen af de største træer, mens der foreslås
plantet 16 nye træer.
- Vi henstiller på den baggrund til, at der i højere grad tages udgangspunkt i det forslag, der blev fremlagt og
støttet på generalforsamlingen i 2020, dvs. at der i højere grad bør ske udtynding af de højeste træer i Lilleskoven, da dette var mandatet for at initiativet med udarbejdelse af en plejeplan blev igangsat. Særligt henstiller vi til, at det meget høje birketræ i kanten af Lilleskoven, foran matriklen for Granholmen 27, fældes, da
dette træ er væsentligt højere end de andre træer i Lilleskoven og til gene for de nærmest liggende matrikler. Idet Lilleskoven ikke er omtalt specifikt i relation til fredningen ligesom det pågældende birketræ heller
ikke er omtalt i plejeplanen af 2019, mener vi heller ikke at birketræet indgår under de karaktergivende birketræer for bebyggelsen.
- Vi kan støtte beplantning med rødel, såfremt dette vurderes at kunne fremme et pænere bunddække og
begrænse vækst af skvalderkål og brændenælder mv. samt såfremt initiativet er afstemt med nærmeste matrikel på plads 8.
2) Ændring af karakteren af græsarealet foran Lilleskoven:

Til forslaget om at ændre karakteren af arealet øst for Lilleskoven med beplantning af 14 birketræer samt
etablering af naturgræs bemærker vi:
- Vi kan ikke støtte, at der plantes 14 birketræer, der på sigt kan blive op til 25 meter høje. Dels vil birketræerne grundet deres højde ikke skabe den efterspurgte overgang til skoven, dels kan træer af en højde på 25
meter være til gene (skygge) for de nærliggende matrikler. Formålet med den efterspurgte udtynding af Lilleskoven på generalforsamlingen i 2020 var netop at tynde ud i de højeste træer, og på den baggrund giver det
ikke mening, at plante 14 nye træer, der på sigt har samme karakter, som de træer der pt. er til gene.
- Vi kan støtte, at der plantes et mindre antal nye træer (ikke birk) som overgang til Lilleskoven af lavere
højde (5-7 meter), såfremt dette generelt kan støttes af de nærliggende matrikler.
- Vi kan ikke støtte, at arealet mellem stien og Lilleskoven fremstår med naturgræs, da vi mener at højt græs
på dette område vil begrænse brugen af Grønningen som fælles-/legeareal. Ligeledes finder vi ikke at dette
er i overensstemmelse med udgangspunktet for fremlæggelse af ny plejeplan.
3) Grønningen:
Det fremgår af plejeplanens pkt. 6, at dele af Grønningen skal fremstå med plænegræs i 5-8 cm's højde, der
klippes 10-15 gange i løbet af en sæson.
- Dette tiltag kan vi ikke støtte, da vi mener at det vil gå udover den nuværende brug af Grønningen som legeareal/rundboldbane.
4) Beplantning med birk på den østlige del af Grønningen
Der foreslås med plejeplanen plantet 9 nye birketræer i Grønningens østlige hjørne.
Dette kan vi ikke støtte, dels da beplantning i dette område ikke var hensigten med mandatet for oplægget
til plejeplan, dels da nærmeste beboer på Generalforsamlingen i september 2021 ikke synes at være interesseret heri, ligesom yderligere træer på arealet vil begrænse mulighederne for brug af Grønningen som legeareal.
5) Nordarealet:
Vi har ingen bemærkninger til planen for nordarealet, andet end at vi principielt set mener, at beplantning af
nye (høje) birketræer tæt på visse matrikler på plads 1 bør afstemmes med de berørte beboere.
6) Prioritering af indsatser/økonomi:
Som fremlagt af bestyrelsen på seneste generalforsamling vurderes plejeplanen at kunne implementeres inden for pulje i nuværende budget men over en længere årrække end beskrevet i plejeplanen.
- Vi foreslår på den baggrund, at bestyrelsen fremlægger nærmere tidsplan for igangsættelse af indsatser,
herunder prioritering.
- Vi foreslår endvidere, at særligt Lilleskoven prioriteres i første omgang, da dette var udgangspunktet for det
igangsatte initiativ.
Venlig hilsen Casper og Emilie Lythcke-Heiberg, Vejlemosevej 58 Samt Bjørn Lunn og Lise Trolle, Granholmen
27«
Bemærkning: Se ovenstående bemærkninger til høringssvar 1.4.

1.7. Høringssvar fra Malene Herbert, Vejlemosevej 38 og Karen Humle, Vejlemosevej 42 – Plads 7
»Kære Benedicte og bestyrelse,
Hermed vores høringssvar underskrevet af 5 af husene på plads 7.
Bekræft gerne at I har modtaget svaret rettidigt.
Mange venlige hilsener Malene Herbert og Karen Humle«
»Kære bestyrelse Først tak for fremsendte udkast til plejeplan.
Plads 7 er positivt indstillet overfor en samlet plan for Lilleskoven og Nordarealet. Og bemærker det store
arbejde, der er lagt i arbejdet i at gøre fællesarealer mere attraktive. Oplægget er et godt udgangspunkt for
videre dialog omkring arbejdet i grundejerforeningen. Ligeledes er plejeplanens forslag til fremgangsmåde til

naturpleje og vedligeholdelse af området meget anvendelig som udgangspunkt for vores fælles arbejdsdage.
Oprindeligt handlede forslaget, der blev drøftet på generalforsamlingen i 2020, dog om en udtynding af de
selvsåede meget voldsomme træer i den første del af Lilleskoven jvf. referat: Pkt. 6: Fældning og plejeplan
for Lilleskoven (Karen og Frederik, Vejlemosevej 42).
Karen gennemgik deres forslag: Lilleskoven er blevet meget voldsom – og det foreslås at fælde nogle af de
største træer og reetablere skovbund med blomster samt etablere et skovbryn som overgang til skoven.
Der har ikke været noget ønske om yderligere beplantning af træer på Grønningen, der hurtigt vil blive til
gene for beboere ud til fællesarealet. Ligeledes har det ikke været et ønske på nuværende tidpunkt at gå i
gang med Nordarealet.
Til fremsendte plejeplan har vi følgende bemærkninger:
Lilleskoven:
Planen er som sådan god – dog er vi meget uenige i valget af træer. Birk og Rødel er arter, som bliver op til
25 meter høje; altså endnu højere end den beplantning, der allerede eksisterer.
Desuden er indgangen til lilleskoven bevokset af alt for høje træer pt. Vi foreslår at alle høje træer fra stiens
start og ca. 10-15 meter ind (hvor der er en naturlig lysning), fældes og ikke kun de udpegede træer på plejeplanen. Inklusiv det meget høje birketræ i kanten af Lilleskoven, foran matriklen for Granholmen 27, da dette
træ er væsentligt højere end de andre træer i Lilleskoven og til gene for de nærmest liggende matrikler.
Vi foreslår at der i dette område i stedet plantes træer, der vil give den ønskede effekt af skovbryn, men som
ikke bliver så høje.
Her foreslåes muligheder, der alle er træer der også findes naturligt i vores område og også i Lilleskoven:
• Tjørn (hvidtjørn og rødtjørn - bliver 6-8 meter)
• Bærmispel (4-6 meter)
• Hyld (6-8 meter)
• Benved (op til 6 meter) • Røn (op til 15 meter).
Alle disse træer har også den fordel, at de har en smuk forårsblomstring samt smukke høstfarver og frugter
til glæde, ikke bare for beboerne, men også for de vilde insekter.
Tanken er, at højden på beplantningen fra stiens start til åen stiger i takt med at man går igennem området
og kommer tættere på skoven. Længere inde i Lilleskoven ser vi ikke det store behov for at plante nye træer,
men at beholde de eksisterende som også plejeplanen foreslår.
Som skovbund foreslår vi, som anført i planen, bregner samt ramsløg – så der sammen med de mindre træer
også er en oplevelse for duftsansen, når man træder ind i Lilleskoven.
Grønningen:
Vi foreslår at Grønningen bevares som græsplæne og rekreativt område, som den fremstår i dag.
Arealet øst for Lilleskoven:
Beplantning af græsarealet foran lilleskoven kan vi ikke tilslutte os jvf. de indledende bemærkningen om det
oprindelige forslag. At beplante dette areal vil blot rykke skovgrænsen endnu tættere på fællesarealet (Grønningen).
Nordskoven:
Her må bestyrelsen se hvad der kommer af hørinssvar fra beboerne omkring arealet. Men vi vurderer ikke at
der umiddelbart er træer der generer pt. og da der ikke er tilgængeligt i området, mener vi at foreningen
kunne vente at gøre noget her til en senere anden runde. Vi ser ikke umiddelbart, at det giver mening at bekoste alle de træer i dette området i første omgang, som foreslået i plejeplanen.
Prioritering:
Vores forslag til prioritering er Lilleskoven og fældning af de store træer.
Venlig hilsen Fra Plads 7 Christian Herbert og Malene Mygind, Vejlemosevej 38 Frederik Olivarius og Karen
Humle, Vejlemosevej 42 Milan og Ellen Zdravkovic, Vejlemosevej 44, Thomas og Helen Ascanius, Vejlemosevej 46, Preben Olesen, Vejlemosevej 50«
Bemærkning: Se ovenstående bemærkninger til høringssvar 1.4. Hvad angår de foreslåede alternativer til
trævalg, så kan disse forelægges landskabsarkitekten til vurdering og eventuel hel eller delvis indpasning i

planen. Det skal dog bemærkes, at opdraget i overensstemmelse med fredningen og tidligere haveplaner fra
henholdsvis 1998 og 2006 er at fastholde C.T.H. Sørensens tilgang til arealerne, og ikke at indføre nye, mere
haveagtige beplantningselementer.

1.8. Høringssvar fra Laura og Per, Parcelvej 34 A
»Hermed høringssvar fra Parcelvej 34a vedrørende høring om tillæg til plejeplan:
Vi opfordrer til, at det meget høje birketræ i kanten af Lilleskoven, foran matriklen for Granholmen 27, fældes, da dette træ er væsentligt højere end de andre træer i Lilleskoven.
/Laura og Per«
Bemærkning: Se ovenstående bemærkninger til høringssvar 1.4.

1.9. Høringssvar fra Jannie og Bjarne Halse-Svendsen, Granholmen 20
»Til bestyrelsen
GENERELT.
Da vi i 58 år altid har betragtet såvel Lilleskoven som Nordarealet som selvgroet vild natur, synes vi at man
fortsat skal regulere og pleje disse arealer - som hidtil, mindst muligt - så man ikke ændrer natur til kultur.
Vores fællesarealer er omfattet af fredniningen i 2015, hvorfor det må forudsættes, at den endelige plejeplan skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.
Forslaget af 20. maj 2021 foranlediger til følgende kommentarer:
NORDAREALET.
De foreslåede nyplantninger med træer forekommer indlysende rigtigt, da arealet er blevet meget åbent efter, at der er fældet flere store birketræet.
De foreslåede oprensninger af vådområder for etablering af “to søer og een ø” forekommer fortænkt og
kostbart og uden nogen visuel effekt.
På arealet bag garagegrunden til plads 3 er der blevet meget åbent efter, at man for et par år siden fjernede
et mirabelletræ. Det ville pynte ved genplantning af tilsvarende træ, så man dels ville få en synbar afgrænsning set fra pladsen og dels en forgrund til et kig mod Nordarealet.
LILLESKOVEN.
De viste nyplantninger af træer i begge ender af Grønningen forekommer som en god løsning, ikke mindst
træerne mod Lilleskoven vil - når man går på stien og krydser arealet - give en klarere og mere naturlig opdeling af Grønningen i et skov- og græsområde.
SKOVBUND.
Pleje af skovbund, som er meget nøje beskrevet herunder afslåning med tallerkenklipper, forekommer meget teoretisk og unaturligt, især når vi foretrækker den vilde natur.
LIGUSTERHÆKKE.
Da hækkene overalt mod fællesarealer er fredet, og udgør et meget markant træk i bebyggelsens grønne
miljø, bedes bestyrelsen opfordre grundejerne til at pleje og ikke mindst klippe disse.

Med venlig hilsen
Jannie og Bjarne - Granholmen 20. «
Bemærkning: Se ovenstående bemærkninger til høringssvar 1.1, 1.2 og 1,3. Ideen om at genplante et træ i
det nord-østlige hjørnet af Norarealet kan overvejes.

3. Forslag til handlinger
Jeg vil foreslå, at vi helt udtager den vestlige sø på Nordarealet, tilplantningerne og ændringerne af græsset
af henholdsvis arealet mellem stien og Lilleskoven samt arealet i den østlige ende af Grønningen. Videre at vi
beder gartnere vurdere yderligere udtyndinger/fældninger (ikke mindst birketræet ud for nummer 27), hvor
det kan lade sig gøre uden at skabe sår i skovbevoksningen. I forlængelse heraf skal mit forslag til handlinger
være følgende:
År 1+2) Vi fokuserer på at fælde alle de træer, som er foreslået fældet samt at få ryddet de områder, der skal
ryddes for at få skabt de tre bundtyper kontrolleret skovbund, naturgræs og klippet græs/plænegræs.
År 3) Vi renoverer stiforløbene gennem de to områder samt hjælper nye bundplanter på vej, hvor det er
nødvendigt.
År 4) Vi påbegynder plantningen af erstatningstræer .
År 5) Vi undersøger mulighederne for sammen med Rudersdal Kommune at oprense søen ved boldbanen.
Hvorvidt denne tidsplan holder, må afhænge af en dialog med landskabsarkitekten samt vores gartner/økonomien heri.
Mvh. Sven, 5. december 2021 / 2. februar 2022

