
         2018 -  Drift og vedligeholdelses aftale for  -  2018. 

Græs arealer    udføres i perioden ca 01.april-31.december. 
# Plejen sigter mod at græsarealerne skal fremstå med jævn , velplejet od ensartet overflade. 
A: Græsset klippes og trimmes, husk at fjerne alt græs og afklip fra stierne ca 20-22 gange pr år. 
B: Der trimmes omkring inventar, træer, boldbaner m v   ca 10- 15 gange pr år. 
Der gødskes på græsarealerne                       i foråret  2 kg npk / pr m2. 

Busket: 
# Klipning af buket har til formål, at adskille rum og arealer. Udgangspunktet for plejen er 
helhedsudseendet med sig på frodighed . 
A: Busket klippes/ trimmes, afklippet bortskaffes     2 gange årlig i perioden ca 01.juni-31 Oktober. 
B: Beskæring / Klipning af arealet mellem hæk og beplantning samt fræsning af samme areal. 2 gange i 
samme perioden som pk. A. 
C: Bålplads klargøres inden SCT HANS. 
D: Bålplads ryddes senest i ugen efter SCT HANS, rester bortskaffes. 

Renholdelse: 
# Har til formål, at renholde arealerne mellem stier og beplantning samt bænke rengjorte. 
A: Arealet mellem beplantning og stierne renses i afstand af ca 0,5 M fra sti til beplantning 2 gange årlig. 
B: Bænke rengøres med diverse rengøringsmidler samt sikres mod alger.  Ca 3-4 gange årlig 1. gang inden 
SCT HANS. 
C: Opsamling og bortskaffelse af affald i området, ned til ca 5 cm i størelse           5-6 gange årlig. 
D: Det opsamlede affald bortskaffes. 
E:Tømning af 10 stk betonrør for affald samt bortskaffelse af affaldet.              10- 12 gange årlig. 
F: Hvor der er udlagt flis, suppleres denne  med nyt flis                                                    1 gang årlig.                   
 
 Kemisk bekæmpelse af ukrudt. 
# Har til formål , at friholdet området for ukrudt. 
A: Der sprøjtes mod ukrudt på Hundestien / omkring legepladser /  bag raftehegn & wollybanen /  ved 
samtlige fodboldhegn / græs ender / kantsten / asfalt / fortovskanterne / boccia banen / under samtlige 
sportshegn / på kanterne mellem asfalt og fræsningerne. 2 gange årlig 
B: Ukrudt i sandet på legepladserne, brændes / luges væk                        efter behov. 
C: Sprøjtning mod mælkebøtter på græsarealerne                                            efter behov på regning. 

Vinter. Stierne. 
Snerydning   pr gang.  610. kroner eksl moms   
Saltning   pr gang  425. kroner eksl moms   
Fjernelse af sne   pr gang  1350. kroner eksl moms   
 

Bolig / Stikveje. 
Snerydning   pr gang   2500. kroner eksl moms   
Fjernelse af sneen   pr gang   1350. kroner eksl moms   
 

 


