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Forslag til projekt for fællesarealet i Grundejerforeningen Dyssevangen, Farum 

Skitse af 26.11.2020 udgør tegningsgrundlaget for fællesområdet. 

 

Beskrivelse: 

Der etableres blomstereng i de lange sider af græsplænen. Bredden af blomsterengen på hver langside 

er 8 m. Plænen i midten bevares. På nær en birk er træerne, hvor der skal laves blomstereng, ikke værd 

at bevare/ikke forenelige med projektet. Enkelte træer på den klippede plæne i midten vil være flotte at 

have stående, så længe de er sikre. Det flisebelagt område til borde/bænke bevares, legeområde og 

sandkasse bevares. Placering af bålsted bevares, men forskønnes. Gynger flyttes ikke. Jordvold 

inddrages mere i legepladsen ved etablering af en ruchebane ned i sandkassen. 

 

Nedslagspunkter til overordnet beskrivelse: 

Alle nye træer er opstammet til ca. 2 m med mindre andet er noteret i plantelisten. 

Engblanding / blomstereng etableres i stedet for græs i de to bånd langs siderne. Der skal vælges en 

rigtblomstrende robust blanding med stor andel af hjemmehørende arter tilpasset jordens 

beskaffenhed, da jorden ikke forudsættes udskiftet.  

Træer og eksisterende hæk af paradisæble fældes med rod/rodfræsning, hvor der etableres 

blomstereng. Birk i østlig hjørne bevares.  

Hvor træer fjernes skal der etableres græs. Øvrige træer bevares, hvis de er stabile og kan stå mindst 5 

år mere. 

Hæk af paradisæble fjernes med rode og der etableres græs. 

Beton bålsted fjernes og bortkøres og der etableres et traditionelt bålsted med/af stabile ’flade’ eller 

delvist nedgravede minimum hovedstore sten. Bålstedet inden for stenene skal være ca. 120 cm ø. 

Ved bålstedet nedstøbes en gedigen højdejusterbar svingbar grillrist med en diameter på 80-100 cm. 

(Institutionelt/professionel kvalitet) 

2 metalbøjler i østlige ende tages op og der reetableres med græs. 

Ruchebane skal gå fra top jordvold til sandkasse. Skal udføres på en for brugerne sikkerhedsmæssig 

forsvarlig måde. Ruchebanen skal udføres i rustfrit stål og træ.  

Ny sti/bane i den nordlige del udføres i et egnet materiale til rulleskøjter mv. Sti bredde ca. 1½ m. i 

asfalt.  

Yderligere i alt 3 bænke ønskes. 2 ved legeområde og 1 i nordlige ende. De skal være i stil med de 

’svelle’-lignende bænke omkring bålsted og i minimum tilsvarende trækvalitet. Siddehøjde ca. 40 cm. 

Mobile og stabile (Tunge nok til at man ikke lige stikker af med dem, men samtidig ikke tungere end at 

to mand kan flytte dem). 



Planteliste 

1. Prydkirsebær ’plena’, 14-16 mtk 

2. Spisekirsebær ’Stella’ 12-14 mtk 

3. Spiseæble ’Topas’ 10-12 mtk, kronebund 1-1½ m 

4. Spiseæble ’Ingrid Marie’ mtk, 10-12, kronebund 1-1½ m 

5. Paradisæble malus freya mtk, 10-12 

6. Spisekirsebær ’Sam’ mtk, 12-14 

7. Skarlagens tjørn, 10-12 mtk, flerstammet 

8. Alm hvidtjørn, 8-10 mtk, stambusk 

9. Spiseæble ’Elstar’, 10-12 mtk, kronebund 1-1½ m 

10. Alm hvidtjørn, 8-10 mtk, stambusk 

11. Prydkirsebær ’plena’, 14-16 mtk 

12. Hæk af paradisæble malus sargentii mk, 125 cm. 4 pr m i halvforbandt 

13. bambus. En cirkel udfyldes med ’red ibiza’ og en cirkel udfyldes med ’black pearl’ (For begge 

gælder: eller anden sort med tilsvarende egenskaber). Ca. 1 pr m2. 

14. hestekastanje 14-16 mtk 

15. Alm hvidtjørn, 8-10 mtk, stambusk 

16. Alm eg, 14-16 mtk 

17. Fuglekirsebær 12-14 mtk 

18. Alm hvidtjørn, 8-10 mtk, stambusk 

19. Fuglekirsebær 12-14 mtk 

20. Alm hvidtjørn, 8-10 mtk, stambusk 

21. Alm eg, 14-16 mtk 

22. Alm hvidtjørn, 8-10 mtk, stambusk 

23. Alm eg, 14-16 mtk 

24. Engblanding /blomstereng.  

Alle træer sættes med 2 spidsede ø70-80 mm stokke i ikke imprægneret nåletræ. Opbinding med sele i 

1-1½ m højde. Pæle skæres af i samme højde. Der etableres vandingsgrav. 

Etableringspleje: 

Særskilt etableringspleje inkl. græsslåning af plæne og slåning af blomstereng i 3 år.  

 

Se bilag Plantegning. 


