
 

 

Invitation til aften-gå-tur rundt på 

Klyngehusenes fællesarealer 
 

Grundejerforeningen Klyngehusenes 

bestyrelse inviterer til en aftentur rundt på 

vores fælles arealer.  

Vi ønsker at fremlægge udkast til plan for 

vedligeholdelse af beplantningerne i 

området. Planen er skitseret til højre herfor.  

 

Tid: Tirsdag den 22. maj kl. 19.30 

 

Mødested: Ved den røde postkasse ved 

indkørslen til Thorsvej. 

 

Bestyrelsen vil sikre at der er kaffe og en 

småkage, til dem der måtte være fristet til at 

møde op. 

 

Vi ser frem til at møde så mange som 

muligt til en snak om, hvordan vi ønsker 

vores nærmeste omgivelser skal se ud.  

 
Klyngehusenes bestyrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udkast til plan for vedligeholdelse af fællesarealerne.  

 

Generelt er beplantningerne meget tætte og bærer præg af 

at der ikke er sket noget i en del år.  

 

Formålet med plejeplanen er at tynde bevoksningerne for 

at: 

  

- skabe plads til de tilbageværende træer og buske. 

- skabe lys til den foryngelse, som ses fra en del selvsåede 

træer og buske. Desuden vil de fleste træer og buske 

forynges ved genvækst fra stød.  

- fremtidssikre beplantningerne med gamle flotte træer, 

ved at sætte træerne på afstand, så der er begrænset behov 

for pleje i en del år frem. 

- sikre en frodig bundvegetation. 

- sikre variation i beplantningerne til gavn for områdets 

dyre- og plantearter.  

- udnytte de fældede træer til flis, som sælges til CO2 

neutral energi og bidrager til at holde omkostningerne til 

pleje nede. 

 

Nummereringen herunder referer til en gammel plejeplan 

med et tilhørende kort. Se kortet på bagsiden. 

 

1. Skel op imod Liselunde: 3-4 høje tjørn bevares. 

Brombær og småtræer skæres ned med henblik på 

foryngelse. 

 

2. Hegn mod marken mod vest: Meget opvækst af 

fuglekirsebærtræer, de fleste fjernes. Enkelte markante 

kirsebærtræer bevares. Fyrretræer fjernes. Meget 

brombærkrat: De største partier skæres ned med henblik 

på foryngelse. 

 

3. Fyrre klynge: Enkelte fyrretræer fjernes (de tyndeste). 

Selvsåede kirsebærtræer mod vest fjernes, så fjeldribs i 

bunden kan få lys. 

 

4. Ege klynge: Tyndes kraftigt – ca. halvdelen af træerne 

fjernes. Selvsået undervækst bevares. 

 

5. Syren klynge: Syrener bevares restens skæres ned. 

 

6. Bøge klynge: Tyndes kraftigt – ca. halvdelen af træerne 

fjernes. 

 

7. Hegn mod syd med stengærde: Markante rønnetræer 

op imod hjørnet mod vest – de 3 største bevares, resten 

fjernes, så der skabes udsyn til gravhøjen. Opvækst af 

hyld og brombær mv. skæres ned og holdes nede ved at 

slå det som en del af græsarealet. Græsarealet rykkes helt 

op til stengærdet. 

 

8. Transformerstationen: Tyndes – De fleste 

kirsebærtræer og enkelte birketræer fjernes, så de 

tilbageværende får mere plads.  

 

9. Sneglen: Tyndes – enkelte kirsebærtræer fjernes, 

fyrretræer fjernes og udvalgte buske tyndes/skæres ned 

med henblik på genvækst (forynges). 

 

10: Klynge centralt i beboelsen: Her er æbletræer, tjørn, 

kirsebær, røn og spidsløn De mindste træer, som er 

trykket, fjernes: en røn, tre tjørn og to æbletræer. 

Beskæring af de kirsebær og æbletræer som bevares. 

 

11. Blandet fyrre- og egebevoksning mod Skælskørvej 

mod øst: Tyndes: mellem en tredjedel og halvdelen af 

træerne fjernes, herunder flere døde skovfyr. Egene ud 

mod Skælskørvej står tæt - hver anden fjernes. 

Undervækst af mange forskellige selvsåede buske og 

træarter bevares og fremmes, så bevoksningen forbliver 

tæt i bunden. 
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