Handlingsplan 2017 for Grundejerforeningen Avlskovparken

No.
1

Det ”grønne”
Driftsaftale for 2017 – tilbud 2835 af 27.10.16
2017 Pleje af fællesarealer 14-16 gange
Trimme omkring inventar 7-8 gange
2x trimning omkring træer
Ukrudtskontrol i bede min. 3x
Legepladsområde grus-græs og faldunderlag trimmes 4x
Alle flisegange med forbindelse mellem de enkelte
afdelinger og ud til fælles stien ved Avlskovgård, sprøjtes
som grusstier (nyt
2017)
Grusstier sprøjtes 2-3 gange
Grusstier afrettes med miljørive/slæb 1 gang
1-2 årlige møder med bestyrelsen pr. år
Oprensning af vejbrønde i lige årstal om efteråret (nyt i
driftsaftalen 2017) kr. 6000,- pr. gang, samt
deponering af affald i forbindelse med oprensning af
vejbrønde anslås til ca 4.000,- pr gang, ialt 10.000 hvert
andet år.
Sprøjtning/brænding langs kantsten alle afdelinger 2
gange om året (nyt i driftsaftalen 2017)

2

Gartneropgave, gruppe 1, tilbud 2835 af 27.10.16 og
10.11.16
Arbejdet omfatter:
Opretning af stier med flisebelægninger i hele foreningen
(dog minus dem der er oprettet i 2016), ialt 658 m2 fliser
a kr. 280,00 + moms

3

Budget incl. moms
83.625,00

230.300,00

samt opretning af grusstier (øst-vest stierne) ialt 212 m2
af 137,00 + moms

36.305,00

I alt
Stiforlængelse mod nord ud til stamvejen mellem etape 1
og 2.

266.605,00
25.000,00

Udført af:

Budget incl. moms.
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Beskæring/udtynding af 2 rondeller v. legeplads
etape 4, tilbud 2835 af 27.10.16
Arbejdet omfatter:
1. Beskæring og udtynding af beplantning - så det er
muligt at slå græs mellem træerne i rondellerne
2. Fjernelse af enkelte mindre træer incl. stubfræsning, i
den rondel som allerede er etableret med græs
3. Bortskaffelse af al affald
Det vil i alt ca. komme til at dreje sig om 25-30 større og
mindre træer samt diverse mindre buske som eks. hyld

5.

Beskæring af beplantning ind mod Avlsskovgaard,
tilbud 2835 af 27.10.16
Arbejdet omfatter:
Bælte v/laden - Total rydning af bæltet inkl. efterfølgende
såning af græs og plantning af træer med smal krone.
Torneløkke anbefaler egetræer ud fra øvrige træer i
området, samt
Bælte v/hestefold - Bevarelse af 2-3 træer, rydning af
øvrigt bevoksning, beplantning af lavt voksende buske
identisk m/bevoksning i øvrige rundeller i området.
Rydning begge bælter, såning af græs i bælte v/laden
5 egetræer inkl. plantearbejde og opbinding
Lavt voksende buske inkl. beplantning i bælte v/hestefold

6.

7.

No.

Træfældning/stubfræsning/oprydning, tilbud 2835 af
27.10.16.
Arbejdet omfatter:
I alt 4 træer syd for etape 3, plus stubfræsning af én stub.
Inkl. regulering af jord, levering af græsfrø og såning
Altså ikke store egetræer
Montage af 2 nabohjælp skilte samt fjernelse af ”hunde i
snor” skilte inkl. standere, anslået pris

Kr. 25.000,00

kr. 28.750,00
kr, 12.500,00
Kr. 9.500,00

Kr. 25.000,00

kr. 5.000,00

Legeplads

Budget inkl.
moms.

2 nye vippedyr og vedligeholdelse

kr.22.000,000

Tovholder

No.

Det ”sorte”
I 2017 fjernes løse sten fra etape 2. (vejfonden)

No.

Trivsel på HTV
Skt Hans - Husk at tilmelde til arrangementet!!

Budget inkl.
moms.
kr. 7.500,00

Budget inkl.
moms.
Kr. 2.000

Tovholde
r

tovholde
r

