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Tilbud 1 – vedr. Fællesområde.   

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 

1 Rydning og Blomstereng: 
 Jf. Besigtigelsen fældes træer som aftalt. Ved opstart laves gennemgang med formanden for 

endelig udvælgelse af hvilke æbletræer det får lov at overleve i første omgang.  

 Vi ønsker at holde så meget materiale på matriklen og har derfor regnet med at alt grenaffald 

flishugges og bruges efterfølgende som bunddække i den nyetablerede hæk. 

Stammerne fra træerne skære ud i brænde stykker (kløves ikke) – og lægges i umiddelbar nærhed 

af det renoverede bålsted. Placering aftales nærmere med Formanden.  

  

 Alle stubbe, både i blomstereng området og i plænen, rodfræses, Smuldet fordeles på området og 

nedfræses.  

 Stien til asfalt udgraves og den opgravede jord genbruges til at opfylde huller i ”brugs”plænen hvor 

der er fjernes træer. Den resterede jord planeres ud i området hvor der skal være blomstereng.  

 

 De to lange bånd i siderne omlægges til blomstereng, ved at området gennemfræses et par gange 

og der udsås blomsterengsblanding, velegnet til lerjord.  

 

 Omlægning til blomstereng omfatter også græsrabatterne langs Dyssevangsstien (mellem stikvej 1 

og 2) samt langs med Lillevangstien (mod skoven). 

 

Forskønnelse af bålsted  

 

 Forskønnelse af bålsted: 

Det eksisterende betonbålsted bortskaffes til godkendt deponi.  

Der leveret og opsættes en drejbar bålrist i den ene ende, og der udlægges store marksten for at 

markere et ”naturligt” bålsted.  

 Gyngerne bevarer deres oprindelige placerings jf. besigtigelsen og der sås blomstereng ind til 

”gynge” zonen.  
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 Jordvolden: 

Selve jordvolden inddrages ikke i Blomsterengen jf, besigtigelsen, men indskrives i en nye plejeplan 

med en noget mere ekstensiv drift, så det fremstår mere vildt.  

 

Rutchebane 

Ved sandkasse op af volden etableres en rutchebanen på 1,5 meter høj, og 1 meter Bred.  

Den monteres på en lille svelles som sættes i jorden ved indgangen til rutchebanen.  

Området reetableres med græs.  

Ved udløbet til rutchebanen udlægges, jf. aftalt ved besigtigelse ca. 8 m2 godkendte faldmåtter. 

Disse ligges direkte i sandet, og sandet tilpasses kanten. Derved er der stadig mulighed for at 

bevare ”sandleg”.  

For enden af legeområdet står nogle koldbøtte stænger. Disse opgraves og bortskaffes.  

 

 Stisystem  
Stisystemet er udgravet og der tilføres grus, og lavet bundopbygning forud for asfalt. Vi har opmål den 
samlede længde til 145 lbm. og stiens bredde er 1,5 meter.  
Vi har valgt kun at prissætte alm. Sort asfalt.  – M2 prisen er her xx,xx kr. for en sti i denne opbygning.  
Ved nærmere undersøgelse vil en farvet, eller lysere asfalt blive 2,5 til 7,5 gange så dyr, alt efter typen. 
Ønskes der videre dialog om dette, kan vi fremskaffe vareprøver.  

 
Bænke 

 Der bygges og leveres 3 stk bænke til området. Bænkes bygges. Jf. besigtigelse af ½ sveller som flader, 
altså bænke og borde, og ”stellet” opbygges i hele sveller og regler.  

 
 

 Beplantning.  
Der leveres og plantes træer og buske efter fremsendte planteplan, beskrivelser og størrelser. 
Nærmere pleje beskrivelse findes i vedhæftede bilag.  

 
 Alle området hvor der har været kørt og arbejdet reetableres med græs.  

 
Samlet pris for opgave 1:    335.001,00 kr. eks moms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
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”.  

Oknygaard har vedhæftet et opdateret tegnings grudlag som  
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