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Tilbud – vedr. etablerings pleje af træer og buske på Fællesområde samt hjørnebede.   

Vi har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på de aftalte ydelser.  

Tilbuddet består af følgende jf. besigtigelse 11.01.2021: - samt rettelse i opgavebeskrivelse jf. fremsendt. 

14.01.2021 

 

 Jf. Besigtigelsen afgives hermed pris på Etablerings pleje af: 

 Træer 

 Buske / hæk 

 Blomstereng 

 Græs flader 

 Hjørnebede 

 

Etablerings plejen indeholder,  

- vanding af træer og buske.  

Træer påmonteres 2 stk vandings sække, som fyldes 12-14 gange i vækstsæsonen. Hækken overbruses 

efter behov.   

- Eftersåning af græs 

Græsset eftersås løbende i foråret hvor det måtte opstå huller eller behov for yderligere såning, for at opnå 

en ensartet græsflade.  

Græsset slås i forårs- og efterårsmånederne ca. hver 14 dag, og juli og aug en gang om ugen.   

Græsset på volden buskryddes 1 gang til efteråret og det afklippede materiale rives sammen og bortskaffes.  
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- Lugning af blomstereng for uønskede arter, såsom skrabbe, 

tidsler og brændenælde.  

Lugning fortages ca. 2-3 gange i sæsonen når uønskede arter viser sig med en belægnings procent på over 

10 %.  

Blomsterengen slåes ned i nov md med buskrydder for at få spredt frø, og afklippet opsamles efter at have 

ligget i ca. 2-3 uger.  

Der eftersås ikke de følgende år, men skulle der vise sig et behov for dette, så kan dette tages i dialog med 

GF Dyssevangen.  

Hækken gennemluges ca. 4 gange i løbet af en vækstsæson.  

- Hjørnebede: 

Hjørnebedene tilses og gennemluges 4 gange i sæsonen, og evt. evt. uønskede tidsler og skrabber fjernes 

og der luges for græsser og mælkebøtter.  

Der gødskes 2 gange årligt. 

Der fjernes løb og blade 2 gange årligt.  

- Evt. efterplantning af døde planter foretages til efteråret i samråd med Formanden.   

 

Samlet pris for etablerings pleje pr år.:    36.693,00 kr. eks moms 

Samlet pris for 3 år.    110.079,00 kr. eks. Moms. 

 

Såfremt opgaven tildeles OKNygaard vil der blive udarbejdet en drift plan på md basis hvor de enkelte 

arbejdsopgaver udspecificeres til udførsel. 

 

BETALINGSBETINGELSER : 14 dage netto. 
 

Vi håber, at tilbuddet har jeres interesse. Skulle I have spørgsmål eller rettelser til tilbuddets indhold bedes I 

rette henvendelse til undertegnede. Vi ser frem til jeres tilbagemelding. 

 

 

 

Plantegning leveret i forbindelse med ”udbud”.  

Dato:  

For GF Dyssevangen  

 

 

 

Dato:  

For OKNygaard A/S 

 

Tue Højdal 



 
 

 
 

Oknygaard har vedhæftet et opdateret tegnings grundlag, som bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

 




