
Inspirationsmateriale 
Hvordan kan vores grønne område forbedres? 

 
På generalforsamlingen 2. marts vedtog vi at afholde en workshop, hvor beboerne kan komme med 
idéer til, hvordan vi kan videreudvikle foreningens grønne arealer. Denne workshop afholder vi 27. 
august i forbindelse med foreningens jubilæumsfest. 
 
Foreningen har i dag ca. 15.000 m2 grønt areal, som primært består af græsplæner. Det er ånden i 
det vedtagne forslag, at en større variation i beplantningen vil øge herlighedsværdien, og samtidig 
skabe føde- og levesteder for flere sommerfugle, bier og insekter, og altså øge biodiversiteten. 
 
På workshoppen får vi sagkyndig bistand af en repræsentant fra Vild med Vilje, som vil give et oplæg, 
hvorefter beboerne kan komme med idéer og forslag, som vi kan diskutere og veje op imod fordele 
og ulemper. Resultatet bliver et idékatalog, som bestyrelsen vil arbejde videre med i den løbende 
pleje og fornyelse af foreningens grønne område. Detaljer om workshoppen vil ligge klar i august 
måned. 
 
Nu er det sommer, og alt det herligt grønne står i fuldt flor, og det er et godt tidspunkt at nyde natu-
ren, og samtidig tænke på, hvordan vores egen grønne oase kan forbedres.  
 
Her er nogle spørgsmål, som I evt. kan bruge som afsæt til at få gode idéer: 
 

• Skal vi have flere vilde bede, som de to vi 
allerede har anlagt (omtalt nedenfor)? 

• Er der behov for beplantning omkring 
rondellerne med borde og bænke? Ville 
det gøre det mere bekvemt og hyggeligt at 
sidde der og dermed øge anvendelsen af 
dem?  

• Skal vi anlægge en havedam et sted i be-
byggelsen? Vand er jo livgivende på alle 
måder for både voksne og børn, og insek-
ter og fugle elsker og behøver det.  

• Kunne vi placere en stamme fra et fældet 
træ på en af plænerne, som et naturligt 
supplement til legepladsen? 
Altså: Ikke et af vores egne træer; dem 
fælder vi skam ikke ;o)) 

• Hvad med at placere en stendynge i om-
rådet? En stendynge vil variere området, 
og insekter finder her leve- og fødesteder. 

• En bunke jord et sted? Hvis vi laver et 
vandhul, bliver der jord til overs. Dette kan 
placeres som en vold, hvor der så opstår 
sol- og skyggeside og dermed forøgede le-
vesteder for insekter. 

• Containergårdene står for det meste som 
nøgne træskeletter. Kunne der her etable-
res beplantning, evt.  noget der klatrer op 
ad trækonstruktionen? 

• Kan vi etablere en eller anden form for 
bevoksning under træerne i kronernes 
bredde? Her kan græs i forvejen dårligt 
nok gro. 

 

 
Tænk over det og nyd sommeren. Bestyrelsen vil opfordre jer til at være nysgerrige på grønne 
områder, som I støder på og som måske kan give os inspiration til en forbedring af vores eget miljø. 
På de næste sider viser vi nogle billeder, som I kan lade jer inspirere af. 



 

 
Vores nabo mod øst, fsb Lundevænget, har gennemgået en stor renovering, og har i den forbin-
delse også indledt en fornyelse af sit grønne areal. De næste billeder giver eksempler herpå. Gå evt. 
en tur gennem den sti, der går gennem vores egen bebyggelse og ender ved Netto og Rymarksvej. 
Er der her inspiration for vores forening? 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
På foreningens generalforsamling i 2019 
blev det vedtaget at etablere et par så-
kaldte ‘vilde bede’ på 50 m2 efter Dansk 
Naturfredningsforenings retningslinier. 
Disse bede blev placeret ved kørevejen 
til Ryparkens Idrætsanlæg mellem blok-
kene 1 & 3 og 3 & 5 (billedet). Det giver 
en variation i det grønne udtryk, men er 
samtidig også et yndet sted for bier og 
insekter. Kom evt. selv forbi og opdag 
det liv med insekter, bier, humlebier og 
sommerfugle, der udspiller sig på bag-
grund af blomsternes pollen. 
 
Skal vi evt. have flere af den slags? 
 



  





 
 
Bebyggelsen Askøgade / Vognmandsmarken ved Kildevældsparken. Gå evt. selv på opdagelse her. 
 

 


