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 Indledning  

I december 2002 nedsatte Grøntudvalget en 
arbejdsgruppe med det formål at få 
udarbejdet en helhedsplan for 
Fredensbjergparkens grønne elementer på 
fællesarealerne. 
 
Arbejdsgruppen har først udarbejdet en 
synopsis for helhedsplanen, og efter-
følgende har gruppen arbejdet videre med 
udkast til helhedsplanen, som har været 
drøftet og kommenteret på grøntudvalgs-
møder i marts-april 2003. 
 
Helhedsplanen har været forelagt for 
Bestyrelsen for Fredensbjergparkens 
Grundejerforening, som har godkendt den 
på møde i maj 2003. 
 
Med dette skrift fremlægges forslag til 
denne helhedsplan. Forslaget er tænkt som 
et fleksibelt arbejdsværktøj for 
Grøntudvalget, således at der efter planens 
vedtagelse kan arbejdes mere målrettet med 
pleje og ændringer af de grønne elementer 
og opnås en bedre anvendelse af midlerne 
til plejen. 
 
 
 
Fredensbjergparkens Grundejerforening 
 
Grøntudvalget, maj 2003 
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 Smukkere og enklere fælles friarealer 

Dét er målet med den nye ”Helhedsplan for 
Fredensbjergparkens grønne elementer”, 
som Fredensbjergparkens Grøntudvalg her 
fremlægger. 
 
Vi beboere i Fredensbjergparken bruger 
alle de fælles friarealer – til at se på, at lege 
i, at gå tur i, og meget lidt til at passe (det 
gør andre - og det betaler vi jo for).  
 
En mening om, hvordan det bør være lige 
uden for vores egen havelåge, det har vi 
alle. Men ikke den samme mening.  
 
Den nye Helhedsplan for de grønne 
elementer skal være vores fælles mening 
om, hvordan vores fælles friarealer skal 
udvikles i fremtiden. Et fleksibelt 
arbejdsværktøj for Fredensbjergparkens 
Grøntudvalg. 

Med en god ny helhedsplan kan 
Grøntudvalget i fremtiden arbejde mere 
målrettet med plejen samt ændringer i de 
fælles grønne elementer. De nødvendige 
midler til pleje og forbedring af de grønne 
elementer vil i fremtiden kunne bruges 
meget mere målrettet. Og med 
Helhedsplanen ved vi alle hvad målet er: 
 
Et smukkere og enklere fælles 
frianlæg. 
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 Overordnede overvejelser 

Hensyn 

De nuværende kvaliteter: De nuværende 
kvaliteter skal udnyttes til at understøtte 
den ønskede udvikling: De store træer er et 
meget vigtigt element for at skabe rum og 
for at skabe balance til de relativt store og 
robuste huse. 
 
De æstetiske hensyn: De mange ensartede 
rækker af huse gør det vigtigt at de grønne 
områder spiller op med enkle, rolige, 
rytmiske og ensartede indtryk. Overordnet 
bør anvendes få virkemidler og lange, 
rolige sammenhængende flader. Det 
indebærer, at de fælles arealer alle steder 
ses som sådan, og at det individuelle præg 
ikke sættes på de fælles områder, men på 
egen have. Der skal arbejdes på at opnå 
egentlige udendørs rum. De skal opleves 
som attraktive at gå igennem og opholde 
sig i. 
 
De juridiske hensyn: Helhedsplanen 
omfatter de områder, som der er fælles 
råderet over. Af hensyn til sammenhæng 
med de omkringliggende udendørs rum og 
bebyggelser samt egne uderum (f.eks. 
gadernes beplantning) gøres dog også 
overvejelser og anbefalinger i forhold til 
disse. 
 
De præventive hensyn: Omfatter trafikale 
hensyn samt at modvirke/mindske 
kriminalitet. 
 
Robusthed: Indebærer, at beplantningen 
som hovedprincip skal kunne tåle brug. Der 
bør derfor anvendes planter, som ikke er 
sarte ved almindelig brug og til en vis grad 
også overfor ”hærværk”. 
 
Vedligeholdelse: Formålet med 
vedligeholdelsen skal være at udvikle og 
fastholde den gennem Helhedsplanen 
definerede karakter for Fredensbjerg-
parkens grønne elementer. Dette kan for 
enkelte elementer, f.eks. klippede hække og 
pur indebære en mere intensiv pleje, men 
generelt er hensigten at opnå en enkel og 
ekstensiv pleje. 
 

Generelt om trætyper 

Det anbefales at anvende og bevare træer 
med følgende egenskaber: 
 
- Karakterfuld vækstform, f.eks. lind, 

tjørn, bøg, eg, robinie og fyr 
 
- Velegnede til beskæring, f.eks. lind til 

forskel fra birk 
 
- Og gerne med variation over året, f.eks. 

spidslønnen med det rigtfarvede 
efterårsløv. 

 
 
Generelt om plantetyper til 
underplantning 

Det anbefales at anvende og bevare 
underplantninger med følgende 
egenskaber: 
 
- Karakterfuld, lav vækstform, f.eks. 

snebær, spirea, cotoneaster, gedeblad og 
kranstop 

 
- Dækkende tæt vækst, som hæmmer 

opvækst af ukrudt, f.eks. vedbend, 
vinca og cotoneaster 

 
- Robust plantebygning, f.eks. vedbend, 

vinca og cotoneaster. 
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Beplantningens karakter 

Det anbefales, at beplantningen har 
følgende karakter: 
 
- Indtrykket skal være enkelt, robust og 

oplevelsesrigt. Ej for parkagtig fin. 
 
- De grønne områder er så store, at de 

kan tåle forskellig karakter under 
forudsætning af, at der anvendes enkle, 
samlende elementer. 

 
- Beplantningen skal have en åben 

karakter. Hvor beplantningen er tæt, 
åbnes op:  
På bredere arealer sker dette ved 
anvendelse af overstandere med lavere 
sammenhængende underplantning, som 
f.eks. på Grønningen Syd mellem 
Skodshøjen og Jættehøjen.  
På smallere arealer sker det med 
anvendelse af lette og lyse over-
standere (sammenhængende eller i 
grupper) uden underplantning, som 
f.eks. på Grønningen Midt mellem 
Skodshøjen og Korshøjen. 

 
- I den enkelte beplantning anvendes et 

ensartet plantevalg. Variationen ligger i, 
at der på forskellige områder anvendes 
et forskelligt plantevalg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- De nuværende kvaliteter skal udnyttes 

til at understøtte den ønskede udvikling. 
Derfor indeholder helhedsplanen 
konkrete eksempler på god beplantning. 
Endvidere skal vi bevare de store træer 
– de tager mange år at genopbygge. 
Alle store træer skal registreres, og 
helhedsplanen suppleres med forslag til 
bevaring af eksisterende store træer, 
hvor de understøtter den ønskede 
karakter. Der betyder bl.a.:  
at træer på fællesarealer, der skygger for 
enkelte skal vurderes ud fra 
helhedsindtrykket, og at det anbefales, 
at de nyere kugleløn på fortovsarealer 
erstattes af den oprindelige spidsløn. 
 

- Der skal være plads til ”legeagtige” 
beplantninger og indretninger. De 
fjernes, når de ikke længere tjener den 
tænkte funktion, f.eks. 
pilebeplantningen. 

 
- Helhedsplanen kan også indeholde 

anbefalinger til arealer, som ikke indgår 
i fællesarealerne, f.eks. 
parkeringsarealet ved butikscenteret 
Korshøjen 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venstre: 
Grønnningen mellem Skodshøjen og 
Jættehøjen. 
 
Midt og højre: 
Eksempler på beplantning ved 
Vejlby Lokalcenter 
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 Eksempler på gode beplantninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fyrreplantninger mellem Jættehøjen og Skodshøjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De markante bøgehække og pur ved Jættehøjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De smukke slippebeplantninger ved ’Jættehøjen syd’ 
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De fine fritstående grupper af birk syd for Korshøjens næstsidste 3-etages blok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grønne “kasser” af klippede gedeblad ved Skodshøjen og de oprindelige spidsløn på P-
arealerne langs tre veje. 
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 Planforslaget 

Generelt om de store træer 

De store træer er de mest bevaringsværdige 
af Fredensbjergparkens grønne elementer. 
 
Ikke dem alle, men alle de træer som ved 
en total registrering af alle bebyggelsens 
store træer udpeges som bevaringsværdige. 
 
De karaktergivende træer er: 
- Store birk bag Korshøjens huse på 

begge sider 
- Egetræer langs Skolestien 
- Fritvoksende skovfyr (evt. lærk) 

mellem Skodshøjen og Jættehøjen 
- Birk ved slipperne syd for Jættehøjen 
- De store (endnu bevarede) spidsløn på 

og ved Korshøjen, Skodshøjen og 
Jættehøjen. 

 
 
Stiernes rum 

Mod øst langs Nordlandsvej 
Den modsatte side af Nordlandsvej har en 
lav, grøn væg. Fredensbjergparkens 
beplantning mod Nordlandsvej bør også stå 
som en lavere klippet hæk med 
overstandere og friere voksende busket 
bagved. 
 
Høj prioritet: 
Den yderste meter mod fortovet foreslås 
klippet ned til en lav hækhøjde (f.eks. 120 
cm) og holdes fremover klippet i denne 
højde. Det bagvedliggende busket tillades 
at vokse frit ud over den klippede række, 
og efter 1. år vurderes effekten med henblik 
på evt. at forny med få og naturligt max. 3 
meter høje, fritvoksende buske. 
 
Lav prioritet: 
Som udskiftningsplante foreslås 
stedsegrønne cotoneaster (de er flere gode 
typer), som dels skærmer og dels har et 
attraktivt udseende året igennem. 
 
 
 
 
 
 

Mod vest langs Skolestien 
 
Middel prioritet: 
De elegante store egetræer kunne udtyndes 
til lidt færre ved nærtstående gavle og 
haver, men den sti-nærmeste række bør 
fastholdes som karaktergiver. Under-
plantningen, som er varieret og med bl.a. 
tjørn kunne udskiftes til en enkelt type. Alt 
andet end tjørn fjernes, tjørn suppleres og 
klippes fremtidigt som underplantningspur 
med en klippehøjde på 120-140 cm. 
 
Høj prioritet: 
Den nye beplantning sydligst bør straks 
skiftes ud til ovennævnte og her burde 
tilføjes min. 3 sti-nære egetræer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gavlen af Skodshøjen 40 i 2002 
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Slippernes rum 

Gennem bebyggelsen går fire stier. 
Rummet mellem husgavlene kaldes 
’slipperne’. Slipperne er meget forskellige 
– fra sluttet og snæver til åben og bred. 
 
Ved snævre slipper foreslås kun lav og 
ensartet plantning, mens der ved åbne 
slipper foreslås en beplantning med lav 
ensartet underplantning med et eller et par 
træer som overstander. Eksisterende træer i 
slipperne vurderes og bør i det væsentlige 
bevaresog danne grundlag for valg af 
underplantningstype. Flere af Fredensbjerg-
parkens slipper har i dag et trist og uplejet 
udseende, og ændringer bør have høj 
prioritet. 
 
 
Slipperne ’Jættehøjen syd’ 
 
Underplantningen består af snebær, og birk 
er som overstandere. De er forbilledligt 
smukke og skal bevares. 
 
 
Slipperne ’Jættehøjen nord’ 
 
Middel til lav prioritet: 
Beplantningerne bør forenkles, f.eks. til en 
lav type snebær med eg som overstandere. 
 
 
Slipperne ’Skodshøjen syd’ 
 
Høj til middel: 
Beplantningerne bør forenkles, f.eks. til lav 
type spirea med birk som overstandere. Der 
udføres et pilotprojekt mellem Skodshøjen 
69 og 71. 
 
 
Slipperne ’Skodshøjen nord’ 
 
Middel prioritet: 
Beplantningerne bør forenkles, f.eks. til lav 
type spirea med birk som overstandere. 
 
 
Slipperne ’Korshøjen syd’ 
 
Middel prioritet: 
Beplantningerne bør forenkles, f.eks. til 
cotoneaster med robinier som overstandere. 
 

 
 
Slipperne ’Korshøjen nord’ 
 
Høj til middel prioritet: 
Beplantningerne bør forenkles, f.eks. til 
cotoneaster med robinier som overstandere. 
Der udføres et pilotprojekt mellem 
Korshøjen 52 og 54. 
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De store grønningers rum 

Langs sydskellet ved Jættehøjen 
 
Den nuværende beplantning er græs samt 
hække, busket og hegn. Terrænformen – 
skrånende opad mod nabogrunden – har en 
sammenhængende og sluttet beplantning, 
som er et modstykke til de åbne græsbånd 
nordligere i bebyggelsen. I beplantningen 
er der en smal sti med forbindelse til de 
enkelte haver i Jættehøjens sydlige huse. 
 
Lav prioritet: 
Den sammenhængende underplantning bør 
ikke være højere end 4-5 meter, og kunne 
fint have mange buske og træer med bær 
for fuglene. De højere træer bør af hensyn 
til lys og solindfald stå med en afstand 
svarende til kronernes bredde. Den nye 
beplantning af vedbend på betonstøtte-
muren vestligst er god og bør bevares. 
 
 
’Grønningen syd’ – mellem Jættehøjen og 
Skodshøjen 
 
Den nuværende beplantning er græs og en 
blandet parkbeplantning. 
 
Lav prioritet: 
Beplantningen er områdets bedste med frie 
grupper af overvejende skovfyr på 
busketplantninger af få og lave busktyper 
som gedeblad (Lonicera), spirea og 
lignende. I flere af de mindre plantninger 
gemmer sig forbilledligt legeredskaber og 
opholdspladser. De store graner og birk, 
som ødelægger de store skovfyr burde 
fjernes, mens de få lærk bevares. 
 
Høj prioritet:  
Busketter skal straks eftergås for opvækst 
af makroukrudt som spidsløn, hyld mv. 
 
 
Legepladsernes rum – mellem Skodshøjen 
og Korshøjen 
 
Den nuværende beplantning er græs og en 
varieret beplantning. 
Middel prioritet: 
Det kunne være flot, hvis legepladsområ-
derne blev omlagt, således at de fik en 
indbydende, nutidig udformning og med  
 

 
 
grænser, der bedre end i dag indbyder til at 
området til at spadsere der forbi. 
 
Lav prioritet: 
Den vestlige, todelte legeplads bør også 
fremover være stedet, hvor der kan udføres 
nye børnelegepladser efter aftale med 
Grøntudvalget. 
 
 
Den smalle ’Grønning midt’ – mellem 
Skodshøjen og Korshøjen 
 
Vinklede støttemure ind i skrænten bør 
fjernes. I den vestlige ende er et par buske 
placeret som ”skærm” for et lokalt lege- og 
opholdsområde. Denne beplantning bør 
ændres til at være egentligt skærmende om 
legeelementerne og siddegruppen efter 
godkendelse af Grøntudvalget. I vest er 
også en god samling frugttræer. De kan 
bevares. 
 
Lav prioritet: 
Beplantningen med enkelte grupper af birk, 
frit på græsset er god. Denne karakter 
bevares. 
 
 
’Grønningen nord’ – nord for Korshøjen 
 
Middel til lav prioritet: 
Beplantningerne i alle fem delstrækninger 
bør ændres til store grupper af varierende 
bunddækker og lave underplantnings-
planter, som f.eks. vedbend vintergrønt, 
kranstop, cotoneaster, gedeblad og lignende 
i et for hver blok afstemt, sammenhængen-
de plantebånd tilsvarende det nu eksiste-
rende og på samme sted. Med grupper af 
birk (de eksisterende – evt. suppleret med 
flere nye typer birk) som overstandere. Og 
tilføjet en stor mængde blomsterløg, fra 
vintergæk og krokus over påskeliljer til 
pinseliljer nedlagt i plænen. 
 
Som supplement kunne det være enkelt og 
flot, om områdets græsflader fik lov til at 
vokse mere frit. – Og græsset blev klippet 
mere kreativt med kun smalle spadserespor 
i forårsperioden, så løgene får tid til at 
blomstre og visne ned igen.  
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Et par gange i sæsonen suppleres 
græsklipningen med en egentlig høsletning 
af alt det lange græs. Det ville komme til at 
danne et oplevelsesrigt modspil til det nu 
triste udseende og indeholder alene i 
vedligeholdelsesmetoden muligheden for 
en variation fra år til år, og samtidig en stor 
variation gennem det enkelte år.  
 
Den/de nærmeste meter langs 
nabohækkene holdes klippet som nu, 
ligesom bræmmen gennem det lange 
smalle græsbånd nærmest husenes 
nordhaver holdes klippet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslag for ’Grønningen nord’. 

 – Og den meget brugte hundespadseresti 
vil kunne styres alene ved placering af et 
slynget smalt klippespor nordligt i det 
lange rum. 
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Gaderummene 

– med gadetræer og klippede pur  
 
Høj prioritet:   
Den nu gældende praksis med at give 
tilskud til udskiftning af træer til den lille 
type samt kantstenskant og rosenbed bør 
indstilles, og efterhånden bør træerne igen 
udskiftes til den oprindelige type, alm. 
Spidsløn. Ved Skodshøjen mangler træer i 
en af de store ”Grøntkasser”, de bør plantes 
snarest. 
 
Middel til lav prioritet: 
Roserne i de nyere kummer bør skiftes til 
f.eks. kranstop eller lave cotoneaster eller 
dæk-hækplanter som gedeblad (der er 
mange gode varianter), bøg o.l., efter en 
plan for hvert gaderum mellem to blokke 
hver for sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gaderum på Korshøjen: 
 
Venstre – 2002 
Midt – 2001 
Højre – 1969 
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Visualisering af planforslag på ’Grønningen nord’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
’Grønningen nord’ mellem den første og anden blokpå Korshøjens lige numre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’Grønningen nord’ nord for den tredje blok på Korshøjen. 
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 Administration af Helhedsplanen 

Forvaltning 

Vore fælles friarealer er vores fælles 
ejendom, og Grøntudvalget finder det 
vigtigt at pointere, at ingen af grundejerne i 
Fredensbjergparken alene har ret til at 
foretage ændringer uden at have fået 
sådanne godkendt af friarealernes 
forvaltning, p.t. repræsenteret ved en dialog 
mellem Århus kommune, 
Parkforvaltningen og Fredensbjergparkens 
Grøntudvalg. 
 
Nu som fremover vil det være 
Fredensbjergparkens Grøntudvalg, der i 
forhold til udførende anlægs- og 
vedligeholdelsesentreprenør tolker og 
administrerer alle grundejernes behov for 
pleje og renovering af de fælles grønne 
områder under Fredensbjergparken. 
Dette vil fremover ske med Helhedsplanen 
som retningsgiver for behovene som for 
ønsker til fornyelse / forbedrede forhold. 
 
 
Bevaringsværdige træer 

Med mellemrum diskuteres holdningerne 
til træer på fællesarealerne. Derfor 
præciseres vurderingskriteriet for 
”Bevaringsværdige store træer” (se side 7):  
 
Der må af Grøntudvalget ikke udpeges 
sådanne træer, som ved deres placering, 
størrelse og / eller kroneomfang er til 
væsentlig gene for én eller få beboere. Med 
”gene” menes skygning eller ødelæggende 
mekaniske påvirkning på nærtstående fast 
ejendom, hverken ved udtørring eller ved 
beskadigelse fra træets rodnet eller 
overjordiske dele. 
 
 
Ønsker og forslag fra 
grundejerne 

Ønsker om pleje eller renovering af det 
fælles grønne skal rettes til Grøntudvalget.  
 
Alle grundejere er i øvrigt velkomne som 
deltagere i Grøntudvalgets arbejde. 

Klagemuligheder 

Såfremt en grundejer ikke er enig med det, 
Grøntudvalget beslutter, kan den 
pågældende grundejer indklage 
beslutningen i henhold til Hegnsloven 
(lovbekendtgørelse nr. 717 af 06-08-2001). 
 
Der er ét Hegnssyn i Århus Kommune, 
sekretariatsbetjeningen foretages af 
Hegnssynets Sekretariat i Juridisk 
Afdeling, Borgmesterens Afdeling. 
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 Nuværende forhold 

Fredensbjergparken er en rækkehus-
bebyggelse opført i flere etaper i  
perioden 1968 til 1980 og med en lille 
tilføjelse i 1995 til 2000. 
 
Bebyggelsen består af i alt 251 ejerboliger 
og ligger på ca. 104.300 m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huse 

Korshøjen  
Blok K2 12 huse 
Blok K4  14 huse 
Blok K6 16 huse 
Blok K8  11 huse 
Blok K10 17 huse 
Nr. 2-140 70 stk. 2 etagers rækkehuse 
 
Blok K3 12 huse 
Blok K5  14 huse 
Blok K7  10 huse 
Blok K9 16 huse 
Nr. 3-105  52 stk. 3-etagers rækkehuse 
 
 
Skodshøjen 
Blok S8  9 huse 
Blok S10 9 huse 
Nr. 6-40  18 stk. 2 etagers rækkehuse  
 
Blok S1  7 huse 
Blok S3  8 huse 
Blok S5  11 huse 
Blok S7  9 huse 
Blok S9 8 huse 
Nr. 1-85 43 stk. 2-etagers rækkehuse 
 
 

 

Jættehøjen 
Blok J2 9 huse 
Blok J4  10 huse 
Blok J6 10 huse 
Blok J8 8 huse 
Nr.2-74  37 stk. 2 etagers rækkehuse 
 
Blok J1  8 huse 
Blok J3 8 huse 
Blok J5 8 huse 
Blok J7 7 huse 
Nr. 1-47 31 stk. 3-etagers rækkehuse  
 
I alt  251 stk. boligenheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arealer 

Privat grundareal  ca.: 220 x 216 m2 =  47.520 m2 
 ca. 31 x 189 m2 =  5.859 m2 
I alt ca.   53.379 m2 
 
Det samlede fællesareal er ca.  54.250 m2 
Et græsareal på tilhørende Boligforeningen af 10. marts 1943 2.500 m2 
Samlet fællesareal, inkl. fælles veje og stiarealer.ca.  56.750 m2 
 
Desuden ligger der (uden for Grundejerforeningens regi) et butikscenter og en 
daginstitution mellem Korshøjen og Skodshøjen ud mod Nordlandsvej, ca. 5.400 m2. 
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Vedligeholdelse af de grønne 
arealer 

De grønne arealer, som p.t. vedligeholdes 
ved Århus Kommunes foranstaltning og 
gennem dennes Naturforvaltning, omfatter 
37.022 m2 (jfr. skema af 2003-02-16). 
 
Vedligeholdelsen omfatter følgende 
plejeelementer:  
 
- Brugsgræs 
- Hæk / pur 
- Busket 
- Krat og hegn og  
- Sand 
  
  se trykt udgave 
 
Bebyggelsens udearealer består af  
 
- Gaderummene   
- Stiernes rum (med slipperne)  
- Grønningen nord  

Grønningen midt 
- Legepladsens rum 
- Grønningen syd  
- Langs sydskellet 
 
Gaderummene med gadetræer og klippede 
pur 
 
Bebyggelsens huse ligger alle ud til 
nogenlunde ensartede gader belagt fra 
vognport til vognport.  Med SF-sten som 
2½ meter offentligt fællesareal (fortov) og 
6 meter privat parkeringszone, i midten 
med en 6 meter bred kørebane i asfalt. 
Gaderummenes grønne islæt var fra 
etableringen med et træ (spidsløn) pr. to 
huse, dels med træer og kasseklippet pur i 
overgangszonerne fra blok til blok.  
 
På Korshøjen er der siden ændret, således 
at træer ved udskiftning ændres til en lille 
type kugleløn og med kvadratisk 
kantstenskantet bed med lyse roser mod 
nord og mørke roser mod syd.  
 
På Jættehøjen etableres smalle bøgehække 
mellem de enkelte parkeringslodder.  
 
Ændringerne i gaderummene sker på de 
tilstødende grundejeres foranledning og i 
det væsentlige for disses bekostning.   

 
 
 
Stiernes rum med slippernes beplantning 
Mod øst begrænses området af en offentlig 
vej med tilhørende cykelsti og fortov samt 
to ”busventelommer” med ”Cadovius-
bobler”. Beplantningen her er meget 
”sluttet”.  
 
Mod vest begrænses området af en 
offentlig gang- og cyklesti med træer m.m. 
Beplantningen her er uensartet 
åben/”sluttet”, men med en fin rytme af 
store træer (på det midterste stykke).  
 
Gennem bebyggelsen går fire delvist 
offentlige stier.  
 
Ud for de store gavle er der forskellige 
monokulturer af siirbuske, og slippen 
mellem blok K3 og K1 (butikscentrets 
lagergård) er med både græs og siirbuske.  
 
Flottest er slippen mellem blok J1 og J3 
med klippet pur, snebær og birketræer som 
overstandere.  
 
 
Langs sydskellet med græs og 
bunddække/st.mur/hække/busket/hegn 
 
Det sydligste fællesareal er smalt og 
præges af at være et ”tiloversareal” uden 
egentlig fælles brugsværdi, men af høj 
brugsværdi for de tilstødende boliger. 
Beplantningens funktion at skærme mod 
indblik fra den højereliggende 
nabobebyggelse.   
 
 
’Grønningen syd’ med græs og en blandet 
parkplantning 
 
Den kileformede grønning mellem 
Skodshøjen og den højereliggende 
Jættehøjen er områdets mest parkagtige 
uderum. Udformningen i dag er med tæt 
plantning af forskellige siirbuske og med 
flere typer store træer (bl.a. skovfyr), der 
med tiden tager en del udsigt fra boligerne 
på Jættehøjen.  
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’Grønningen midt’ med græs   
 
Mellem Korshøjen og den lidt højere 
liggende Skodshøjen er der i den vestlige 
ende et græsbånd, der er sammenhængende 
med det lånte areal vestligst ud for 
Skodshøjens huse. Frit på græsset ved 
skrænten står flere enkeltstående 
birketræer.  
 
Midt i bebyggelsen ligger som en del af 
udearealet en stor legeplads.   
 
 
Legepladsens rum med græs og en varieret 
beplantning  
 
Legepladsen virker trods sin centrale 
placering lukket og indbyder ikke til at 
indlægge som en del af en spadseretur i 
området. Beplantningen er ”sluttet” og 
varieret - og deler legepladsen i flere 
mindre rum med forskellige funktioner.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den nuværende plan baseret på elementer. 

Grønningen nord med græs, hække og 
busketter  
 
Det brede område nord for bebyggelsens 
ældste huse fungerer som afstandselement 
mod den lavereliggende parcelhusbebyg-
gelse, og giver samtidig mulighed for en 
flot udsigt mod nord. Den nordre 
skelgrænse er med klippede hække mod 
private parceller.   
 
Området var oprindelig stringent opdelt i 
en bredt græsbælte, en smal skærmende 
blandet plantning med store træer og 
siirbuske, og nærmest rækkehusenes 
havehegn igen en sammenhængende 
græsbræmme, hvori visse 
forsyningsledninger er placeret.   
 
Beplantningsbræmmen i den vestlige ende 
og senere den midterste del er siden ændret 
til en mere åben karakter. 


