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SLIP AREALERNE FRI
erfaringer med borgerdrevne projekter i Aarhus Kommune
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I dette hæfte kan du læse om seks konkrete
grønne projekter på kommunal jord, som aarhusianerne selv har skabt, samt Smag på Aarhus’
mere generelle erfaringer og tips til andre arealforvaltere, der har lyst til at slippe arealerne fri.

PIER2 HAVEN

Forord
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I Aarhus får flere og flere idérige mennesker øjnene op for nye muligheder. Det kan være haver på
havnen, stikkelsbær eller solbær på det grønne område ved lokalcentret, fælleshaver i det nedlagte
industridrivhus eller æble- og kirsebærtræer på overskudsarealerne mellem grundejerforeningerne.
Grønne områder går fra at være en 3D oplevelse til en 4D oplevelse, når man tilfører smag. Den ekstra lille dimension, som gør sommerblomsterne spiselige, trærækken langs stien marmeladelækker
og hylden i hækken saftklar. Når du involverer dig, der hvor du bor, bliver du medafsender på skønne
oplevelser for andre mennesker og opdager måske et nyt inspirerende fællesskab i lokalområdet.
Således er Skovvejens Æblelund, Spis Hasle Bakker, Pier2 Haven og mange flere fællesskaber opstået gennem de seneste 4 år.
Tag et kig på dit eget nabolag med aarhusianernes engagement og gode initiativer in mente.
Måske får du selv en god idé?
God læselyst - og velbekomme
Henrik Lehmann Andersen
Direktør i Nordea-fonden

Vi har bedt Henrik Lehmann Andersen om at skrive forordet, da det med støtten fra Nordea-fonden er blevet muligt at skabe fællesskaber på tværs i byen og skabe små oaser og grønne områder
med spiselige planter og blomster.
Smag på Aarhus er et natur- og madprojekt, som gentænker byens rum, så der bliver flere spiselige og sanselige miljøer. Aarhusianerne er med til at skabe og påvirke deres nære omgivelser med
smukke træer, buske og planter, der er fulde af smag. Samtidig bliver den spiselige natur formidlet,
så flere opdager det mangfoldige spisekammer, naturen i og omkring Aarhus byder på.
Smag på Aarhus er forankret i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune og støttet af Nordea-fonden.
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Hvorfor slippe arealerne fri ?
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Mange mennesker har øje for de uforløste potentialer i byens mellemrum. Deres ideer og projekter
er med til at give et helt nyt syn på et områdes muligheder.
Inden arealer gives fri, skal man finde ud af, hvem der ejer dem, hvem der allerede bruger dem, og
hvad naboerne siger til ideen.
Vores erfaring i Aarhus Kommune er, at selv om der er planer for området om et år eller to, så kan
der nå at komme stor grøn glæde til initiativtagerne af et midlertidigt projekt. Det giver også anderledes oplevelser til andre, der kommer forbi arealet i vente-årene. Nogle gange bliver succesen
så stor, at planlægningen for området ændres.
Vi oplever, at en byhaveaktivitet kan skabe nyt liv og nye brugere i traditionelle byparker. På den
måde kan fællesprojekter også bruges til at sætte fokus på etablerede områder i byen.
Projekter med frugtlunde og skovhaver kan skabe aktivitet og glæde i større mere ”vilde” områder i
byens udkanter. Her er rum til mere pladskrævende ideer. Man skal dog være opmærksom på, at der
kan være forskellige natursyn omkring dyrkede planter og vild natur.
Vi har i dette hæfte udvalgt seks cases fra Aarhus Kommune, som er opstartet i projektperioden
med Smag på Aarhus. De er udvalgt, så arealerne og udfordringerne er meget forskellige. Læs om
dem fra side 14.
Når Aarhus Kommune låner et areal ud og hjælper med at starte projekter, kræver vi, at brugerne
deler deres viden og erfaringer med andre. Det kan for eksempel være åbent hus-dage, skiltning
eller offentlige arrangementer. Projekter kan også give noget igen ved at understøtte andre formål,
som kommer det større fællesskab til gavn.
Vi bruger tid med initiativtagerne, indtil alt er aftalt, og derefter kører de fleste grupper selv.
Foreningsstrukturen og en gennemarbejdet brugeraftale klarer resten.
Man skal være opmærksom på, at processen vil være forskellig fra gang til gang, da hverken
arealerne, brugerne eller deres ideer er ens. Nogle gange tager det lang tid fra ide til realisering.

SPIS HASLE BAKKER | ARBEJDSDAG

Fra idé til grønt fællesskab
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INVITATION ELLER ANSØGNING
Initiativet eller ideen til et fællesskab kan komme flere steder fra.
Det kan være en invitation til at bruge et givet areal, hvor arealforvalteren ønsker at styrke stedets
identitet eller blot stiller et ubrugt areal til rådighed. Som et forsøg fandt vi sammen med kolleger
i andre afdelinger fire steder, hvor grønne fællesskaber kunne tilføre ekstra værdi. På et offentligt
møde satte vi fokus på dem, og to af arealerne er i dag dejlige haver. De to andre steder var der
ikke nok interesse for.
Initiativet kan også komme fra en gruppe mennesker, der leder efter et areal til at virkeliggøre deres ide. Måske er de kun nogle stykker fra starten, men sammen finder vi et godt sted, og så går de
i gang med at samle flere medlemmer.
Begge indgange fungerer rigtig fint. Men det er vigtigt, at motivationen og drivkraften kommer fra
brugerne, ellers holder fællesskabet ikke til flere sæsoner.
Hvert år til sæsonstart reklamerer vi på hjemmeside, sociale medier og offentlige møder med
muligheden for at komme med i eksisterende fællesskaber eller selv skabe nye.
FYSISKE KRAV TIL AREAL
Når et areal skal bruges til grønne projekter, er der en række praktiske ting, det er vigtigt at få
afklaret. Det er blandt andet, om der er adgang til vand.
Hvis der ikke er en vandhane eller en mulighed for opsamling af regnvand i området, er den billigste
løsning at stille en 1000 liter tank op, hvis fællesskabet kan lave en aftale om at købe vand fra en
nabo.
Et andet punkt er jordens kvalitet. Generelt er al byjord klassificeret som lettere forurenet, men kan
godt bruges til at dyrke i. Det er imidlertid vigtigt at finde ud af, om der er forurening registreret på
arealet. Er det tilfældet, er det nødvendigt at dyrke grøntsager i højbede med ren jord. Vi vejleder
om forurening ud fra forskning på KU Science.
Solindfald på arealet er også vigtigt for et godt resultat.
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KONTAKTPERSONENS ROLLE
Kontaktpersonen kan være grundejer selv, arealforvalteren eller en repræsentant for ejer/arealforvalter. Som kontaktperson for en brugergruppe skal man være parat til at gribe og støtte, men ikke
tage styringen. De fleste grupper kan selv.
Første punkt er at afklare ejerforhold og fremtidig brug af et areal. Der kan både være organiserede
og uorganiserede brugere af arealet, hvis forskellige ønsker ikke altid passer sammen. Det kan være
for eksempel fuglekikkeri, krolf eller solbadning.
Ved kommunale arealer kan det for initiativtageren være svært at finde den rigtige at snakke med.
Her bliver kontaktpersonen bindeleddet mellem arealforvalteren med ansvar for de manges interesser og initiativtagernes specifikke behov.
Kontaktpersonen kan også hjælpe gruppen med at blive enige om deres ide og som djævlens advokat sikre, at de har gennemtænkt forskellige udfordringer som for eksempel mulighed for vanding, fremtidig drift og økonomi.
Mange nybegyndere i det grønne har ikke tænkt på tidsplaner i forhold til årstider og planternes
behov. Hvis kontaktpersonen ikke selv har den nødvendige grønne viden til at sparre på dette område, så bring andre ressourcepersoner i spil.
GRUPPENS DYNAMIK
For at en gruppe bliver velfungerende, er det vigtigt, at de har de samme forventninger til arbejdet
og samværet.
Derfor er det vigtigt, at gruppen afklarer med sig selv, om det er fællesskabet og det sociale liv,
der er hovedformålet, eller om det er at dyrke afgrøder. Derefter skal det også afklares, om man vil
dyrke i individuelle eller fælles bede.
Der er ikke nogen ideel størrelse på en gruppe. Både i en lille og en stor gruppe er det vigtigt at få
fordelt opgaverne og det administrative arbejde, så formænd og bestyrelse ikke slides ned. Mange
foreninger har gode erfaringer med, at alle medlemmer skal deltage i mindst en arbejdsgruppe.
Ildsjæle er gode i et projekt, men de skal også kunne lytte og uddelegere ansvar, så ejerskabet for
projektet reelt ligger i gruppen og ikke hos en enkelt person.
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ORGANISERING
Det er en god ide, at gruppen af kommende brugere danner en forening.
For det første er det en juridisk enhed, som arealforvalter/grundejer kan lave en brugeraftale med.
Aftalen sikrer klarhed om, hvad man må og ikke må på arealet. Der vil være en formand eller bestyrelse, der skriver under. En forening kan skifte medlemmer og bestyrelse og endda bestå. Den
sikkerhed får man ikke ved en aftale med en enkeltperson.
For det andet vil diskussionen omkring formål og vedtægter være en god anledning for gruppens
medlemmer til at afklare deres forventninger internt til fællesskabet.
For det tredje er der en generalforsamling, hvor økonomi og uenigheder kan afgøres på en ordnet og
demokratisk måde.
Kontaktpersonen kan hjælpe denne organisering på vej ved at vise et sæt standardvedtægter eller
henvise til Foreningshåndbogen. Vi har også givet vejledende støtte til for eksempel den stiftende
generalforsamling
BRUGERAFTALER
Brugeraftalen laves i dialog med en forening eller organisation. Dialogen er et godt redskab til at
afstemme forventninger til hinanden og forstå, hvad begge parter mener med det, de siger.
Man kan ikke bruge den samme brugeraftale til alle projekter, men der er en del punkter, som alle
aftalerne skal omkring.
Det er en god ide at have et udkast til aftale med til dialogmødet om projektet.
Det er vigtigt at have følgende punkter med:
• Definition af parterne - herunder at bruger har pligt til at underrette ejer, hvis der vælges
ny formand
• Fuldstændig definition af området, evt. med kortbilag
• Formålet med brugen af arealet eller beskrivelse af projektet.
• Aftalegrundlag, herunder hvad forening og hvad ejer forpligter sig til
• Krav om at der skal ansøges om nye tiltag, der ikke er beskrevet i aftalegrundlaget.
• Krav til åbenhed mod områdets øvrige brugere
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• Aftalens varighed
• Regler omkring sprøjtegifte på arealet
• Ophør af kontrakten og genetablering/aflevering af området
• Ansvar
• Underskrifter
Vær opmærksom på, hvor forsikringsansvaret ligger. Ansvar kan både ligge hos grundejer, forening
og den individuelle bruger alt efter areal og formål.
Til fællesskaber med projektmidler fra Smag på Aarhus har vi stillet krav om skiltning, fotodokumentation og videndeling, og at foreningen deler sine erfaringer for eksempel gennem offentlige
arrangementer. Det er en god ide at holde jævnlig kontakt.
De fleste af vores brugeraftaler er et-årige. Hvert år ved udgangen af året tager vi kontakt til bestyrelsen og følger op på brugeraftalen. Nogle aftaler kan laves for flere år, når foreningen har vist,
at den kører godt.
ØKONOMI
Hvor meget det koster at starte et projekt, afhænger af stedet og ønskerne. Vi har i Aarhus Kommune fællesskaber, der alene har fået ja til at bruge arealet, og derefter selv går i gang med at
skabe og udvikle. Andre projekter har brug for økonomisk hjælp for at komme i gang.
Der kan være forhindringer på arealet, som skal ordnes, inden det kan bruges. Dette arbejde vil ofte
være for stort for en lille forening at gøre selv. Det kan være at anlægge en sti, renovere et drivhus
eller jævne terræn.
Med projektmidlerne fra Smag på Aarhus har vi til havefællesskaber typisk betalt:
• at jorden var ryddet og klargjort, hvis der kunne dyrkes direkte i den.
• Højbede og jord, hvor der var forurening
• Flerårige frugtbuske og -træer
• En budgetramme på mellem 3 og 6.000 kr. til indkøb af fælles værktøj og opstart
Vi giver ingen tilskud til den daglige drift.
I nogle haver har de fået en samlet budgetramme, i andre har vi stået for de aftalte indkøb. Vi er i
løbet af de fire år gået mere og mere over til at arbejde med budgetrammer, hvor foreningen selv
står for indkøb. Nogle fællesskaber opkræver et årligt kontingent til fællesudgifter som for eksempel vand, forsikring og fællesarrangementer.
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Cases
PIER2 HAVEN | SIDE 16
Tomt havneareal omskabt til midlertidig
pallehave med 45 lodder.

FREDERIKSBJERG BYHAVER | SIDE 18
Traditionel bypark med legeplads, krolfbane
og bænke og 20 højbede.

DRIVERIET | SIDE 20
Tomt, gammelt drivhus ved kirkegård taget i
brug af 20 brugere til private tomater og chili.
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SPIS HASLE BAKKER | SIDE 22
Et vildt område med krat og langt græs
omskabes til skovhave af forening med ca.
20 medlemmer.

SKOVVEJENS ÆBLELUND | SIDE 24
En trekant med brombærkrat og offentlig
sti blev til æblelund passet af naboerne.

ÆBLELUNDEN HARLEV | SIDE 26
Et ubrugt areal mellem to veje blev til
frugtlund sammen med grundejerforeningen
med fælles drift.

Arbejdet med at udtænke, designe og bygge haverne med vores egne
hænder, skabte hurtigt et stærkt sammenhold i foreningen. Det er
derfor også med jubel vi modtog forlængelsen af aftalen ved slutningen af året...
		

...Anne Louise Madsen, første forkvinde for foreningen

“

Pier2 Haven
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• Tomt havneareal, der skal bebygges, men endnu ikke er solgt.
• Naboer: Andre midlertidige projekter som Dome of Visions,
studenterboliger i containere, Fra Grums til Gourmet svampeprojekt,
oplagring og byggeplads for nyt havnebad.
• 45 pallehaver samt fællesbede og bålplads.
• Forening med bestyrelse og arbejdsgrupper.
• Var kun lovet brugeraftale i 2017, men er forlænget 2018 med.

Pier 2 i Aarhus Havn er udlagt til nybyggeri og kan derfor bruges til midlertidige projekter.
Ø-Haven på Pier 4, den største fælleshave i Aarhus, har inspireret mange, og endnu et havneområde var et stort ønske.
Inden det konkrete område på Pier2 blev udpeget, havde vi en interesseret gruppe samlet. Vores erfaring er, at det er svært for en brugergruppe at holde gejsten uden et konkret sted at arbejde med.
Da tilladelsen kom i foråret 2017, var mange af de første interesserede væk. Men der blev hurtigt
nye brugere nok, og de holdt en stiftende generalforsamling, og så gik det stærkt.
Bestyrelsen underskrev en brugeraftale med Aarhus Kommune og den økonomiske ramme blev
fastlagt. Allerede få måneder senere stod pallehaverne fulde af gode grøntsager og blomster, ligesom der blev holdt fællesspisninger og bålaftener.
Sammen med gode naboer som mødestedet Dome of Visions og Fra Grums til Gourmet blev et
godt miljø skabt.
I september 2017 måtte ca. en tredjedel af bedene flyttes til ny placering på grund af arbejdsplads
til bygning af nyt havnebad, men både afgrøder og fællesskabet overlevede.
“Der er hele tiden nogen, der tænker nye ideer og dermed tilføjer skæve indslag til haverne og
fællesområderne. Selv flytningen af en større mængde haver midt i den bedste vækstsæson blev
vendt til noget positivt, hvor vi udnyttede lejligheden til at gentænke vores fællesområder og
fællesbede, så de nærmest er blevet forbedret”, siger Anne Louise Madsen.
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Jeg gik til et møde og kom hjem med en park...
...skrev havens første formand Marie Lærke Justesen på Facebook

“

Frederiksbjerg Byhaver
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• Traditionel bypark med legeplads, krolfbane og bænke.
• 20 højbede af lærketræ
• Fællesbed med frugtbuske
• Brugeraftale med årlig forlængelse
• Startet i foråret 2016.

Frederiksbjerg Bypark var blandt de første fire oplagte steder at lave byhave.
I efteråret 2015 efterlyste vi interesserede på møder og sociale medier. To naboer til parken tog
teten, og i løbet af vinteren havde de nok medlemmer, en forening og bestyrelse på plads.
Det tog lidt tid at få detaljerne i brugeraftalen på plads, for det viste sig, at det var svært at finde
en konkret placering i parken til bedene, som både parkforvalter, krolfklub og havefolket var tilfredse med. Det lykkedes dog til sidst. Vand køber foreningen fra den nærliggende børneinstitution,
der også har og passer et bed. De ældre fra plejeboligerne kommer og giver gode råd.
Foreningen har valgt at have deres bede tæt ved hinanden, derfor slår de selv græsset mellem dem,
da de store entreprenørmaskiner ikke kan komme imellem.
Foreningen gik hurtigt videre end deres individuelle bede. De søgte penge flere steder og fik 10.000
kr. til at plante frugtbuske til fælles glæde for parkens børn og besøgende. Arbejdet med at luge og
vande buskene var dog svært at få alle med til. Et eksempel, der viser, hvor vigtigt det er at afstemme forventningerne mellem ildsjæle og alle medlemmer. I foråret 2018 blev frugthaven lagt om,
så den krævede mindre vedligehold, og fællesskabet samlet omkring de individuelle bede.
“ Det går ikke at kræve for meget arbejde udover pasning af bedene, så går det ud over
haveglæden”, siger foreningens nye talsmand Clara Andersen.
Parkens gæster er glade for det ekstra liv i og ved haverne. Men det kan være svært for børn og
børnefamilier at holde fingrene fra ærter og jordbær i bedene, et problem haveejerne forsøger at
løse med god skiltning.

Stille og roligt har vi fået styr på det hele, så drivhuset og jordstykket
kan udgøre en fin ramme for afslapning og fællesskab...
		

					

...Allan Glargaard, formand

“
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Driveriet
•
•
•
•

Tomt drivhus på materialepladsen på offentlig kirkegård.
Et stykke jord udenfor drivhuset
20 brugere dyrker tomater, agurker, chili m.m. til eget brug.
Forening med tre arbejdsgrupper, indedyrkning, udedyrkning og
arrangementsgruppe.
• Brugeraftale med årlig forlængelse.
• Start 2017

Det store drivhus blev i sin tid bygget til at lave udplantningsplanter i, men allerede i 70’erne blev
det en dårlig forretning, og siden har det stået tomt. Et par af kommunens praktikanter gjorde
opmærksom på potentialet i det tomme drivhus, og gennem projektet Smag på Aarhus fandt vi
interesserede brugere via opslag og på møder.
I foråret 2017 var en gruppe på 15 klar til at gå i gang. Nu er der 20 fyldte havelodder ude og inde.
På grund af beliggenheden skulle en del knaster afklares. For eksempel det at have offentlig
adgang til samme plads, hvor gamle gravsten blev opbevaret, og entreprenøren kørte med sine
maskiner.
Et andet punkt var, om drivhuset var sikkert med sine nogle steder løse ruder og overgroet med
efeu og brombær.
Vi valgte, at potentialet i drivhuset var så stort, at vi betalte de nødvendige udgifter, så brugerne
kunne komme i gang.
De oprettede en forening, som har en brugeraftale med kommunen. Allerede første sommer
bugnede drivhuset af tomater og andre dejlige afgrøder.
Afklaringen med det omkringliggende areal gik ikke lige så let. Der var et par misforståelser mellem
entreprenørens folk og foreningen, men det er på plads til sæson 2018.
Internt i foreningen har der været en del udfordringer omkring formål, organisering og information.
Så lille en forening kan let gå skævt, hvis alle ikke trækker samme vej.
“Vi havde lidt startvanskeligheder, men efter en ekstraordinær generalforsamling og justeringer i
bestyrelse og vedtægter, er der kommet ro på arbejdet nu”, siger Allan Glargaard.

Fællesskabets formål er at fremme den spiselige natur i Hasle Bakker,
og det føltes rigtigt, da vi plantede de første frugttræer og nøddebuske
i 2017...
		 						...Lewin Stoeck, formand

“

Spis Hasle Bakker
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• Et vildt område med krat, langt græs og vilde hindbær.
• En skovhave inspireret af permakulturens principper.
• En forening med ca. 20 medlemmer.
• Brugeraftale med årlig forlængelse.
• Stiforløb gennem området betalt af kommunen.
• Start 2017

Initiativet til en skovhave kom fra få personer, der gerne ville skabe et socialt fællesskab omkring
et grønt projekt til glæde for alle i området. Et fællesskab med stor vægt på tilgængelighed for alle,
derfor havde de brug for en fast sti gennem vildnisset, så kørestolsbrugere også kan være med.
Planen er at skabe en spiselig skovhave ved at plante flere og flere spiselige træer, buske og
flerårige planter ind mellem den naturlige vækst.
Nogle naboer var bekymrede - både for at et stykke natur skulle få havepræg, og at der var forurening i jorden. Der blev holdt et borgermøde, hvor fagfolk fra kommunen fik løst usikkerheden og
imødegik bekymringerne. Nu er der opbakning i lokalområdet til projektet.
Brugerne organiserede sig som en forening og underskrev en brugeraftale med kommunen. Samtidig fik de en budgetramme.
Skovhaven er tegnet som et blad. Den nye sti er ribben i bladet, mens sideribberne er åbninger ind
til hver side, hvor der er plantet.
Et spændende projekt, hvor drivkraften ikke er den individuelle høst af afgrøder men fælles oplevelser.
“ Vi holder to årlige plantedage, hvor alle er velkomne til at bidrage med det, man har lyst til. Det
kan være gode ideer, fysisk arbejde eller godt humør. Det kan også være bare at finde og smage på
det spiselige, der allerede er i Skovhaven - eller den hjemmebagte kage”, siger Lewin

Vi har været overrasket over, hvor hurtigt det har været at omdanne
krattet til en æblelund, og hvor stor effekt det har haft for området bag
vores huse. Før var det bare en sti, hvor der af og til kom en fodgænger
forbi. Nu er det blevet et samlingspunkt - ikke kun for os lokale beboere,
men også for tilfældigt forbipasserende...
		

			

... Jan Buhtke, formand for den lille forening

“

Skovvejens Æblelund
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• En trekant med brombær og andet krat.
• En stiforbindelse fra P-plads til tennisbanernes bagindgang.
• Brugeraftale med Sport og Fritid, som området hører under.
• Naboerne slår græsset og passer de 13 æbletræer.
• Start 2015

I løbet af de tre år naboerne har passet trekanten, har den ændret sig fra et ufremkommeligt krat
med en sti, der blev slået en gang om året til en dejlig æblelund med græsplæne under.
Da naboerne henvendte sig, fandt vi ud af, at dette vildnis hørte til i en anden forvaltning, nemlig
Sport og Fritid. De sagde ja til projektet, forudsat at stien blev holdt fri. De stod selv for at udforme
brugeraftalen. Projektmidlerne i Smag på Aarhus betalte for rydningen af krattet, og det var langt
den dyreste del af projektet.
Naboerne plantede æbletræerne og har siden passet dem med vand, opbinding og beskæring. Nu
tre år efter kan de begynde at høste frugten af deres arbejde.
Beboerne har valgt at så græs under træerne, fordi det er lettere at holde.
“Selvom det er et større arbejde at passe græsplænen og æbletræerne end forventet, er vi meget
glade for det. Det er blevet en fælles opgave blandt naboflokken, et fællesprojekt, som har bragt os
tættere sammen. Og det er fedt at se, at børnene lige pludselig har et fælles sted at lege og mødes,
som ikke er i en af vores gårdhaver”, siger Jan Buhtke.

Vi i bestyrelsen arbejder hele tiden på at gøre vores by smukkere at se på,
og det stykke jord med fælledgræs var ikke nogen køn indkørsel til byen...
		

			

...Lotte Bostrup, fra grundejernes bestyrelse

“

Æblelunden Harlev

27

• Et ubrugt areal mellem to veje blev til frugtlund.
• Et fællesprojekt mellem Harlev Framlev Grundejerforening og
Aarhus Kommune. Derfor er der ingen brugeraftale, men en aftale, der
tydeliggør ansvarsfordelingen for den fremtidige drift.
• Plantet i 2017.

Jordstykket mellem den nye Stillingvej og Gammel Stillingvej er et perspektivareal til byudvikling
efter 2021, men der er pt. ingen planer med området. Grundejerforeningen ville gerne have en fælles
frugtlund der, og den ide var kommunen med på og ville gerne være med til at anlægge frugtlunden.
Driften af den opvoksende frugtlund er delt mellem kommunen og grundejerforeningen. Grundejerforeningen betaler den ekstra udgift, det giver at holde området som plænegræs i stedet for
fælledgræs. De dækker også udgiften til vandingsposer til træerne, som kommunen så fylder op det
første år. Grundejerforeningen luger jorden tæt om træerne, til træerne kan klare sig selv.
Grundejerforeningen har bestemt de forskellige sorter af frugt og bær.
Plantedagen i efteråret 2017 blev lavet til en lokal begivenhed, hvor både børn og voksne var med til
at plante sammen med de professionelle, ligesom grundejerforeningen stod for hygge og forplejning
på dagen.
Der blev plantet æbler, pærer, kirsebær og blommer. De mange forskellige frugtbuske blev plantet af
skoleklasser.
I fremtiden vil frugtlunden give mange slags frugt til alle.
“Folk roser allerede nu æblelunden og synes, det er så pænt, ligesom arealet bliver et smukt og dejligt sted at samles og opholde sig”, siger Lotte Bostrup .
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