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Kære beboere

Denne temaavis vil kort fortælle 
lidt om hvad der er sket i 2012 
med Helhedsplanen.

I temaavis nr. 4 skrev vi til jer, at 
vi forventede at kunne afholde et 
afdelingsmøde, hvor I skulle tage 
stilling til, om I ville gennemføre 
Helhedsplanen.

Landsbyggefonden har meddelt, 
at vi først kan forvente at få Hel-
hedsplanen godkendt i 2013, vi 
kan derfor ikke gennemføre afde-
lingsmødet i efteråret 2012.

Det er selvfølgeligt meget bekla-
geligt, og ikke med bestyrelsens 
gode vilje, at vi skal vente til 
2013 med at gennemføre et afde-
lingsmøde. 

Bestyrelsen prøver i perioden 
frem til Helhedsplanen, at be-
grænse udgifterne til vedligehol-
delsesarbejder, som vil bliver ta-
get ned igen eller på anden måde 
forsvinder, når vi går i gang med 
byggesagen. Det betyder ikke, at 
Højbjerg Vænge forfalder, men 
det betyder, at vi ”lapper” og kun 
udfører de mest nødvendige ved-
ligeholdelsesarbejder.

Bestyrelsen har i samarbejde 
med DAB’s Landskabsgruppe 
udarbejdet en træudviklingsplan 
for de store træer således, at der 
bliver plantet nye træer i takt 
med, at der fældes nogle af de 
gamle store træer. Planteplanen 
tænkes som et værktøj for ejen-
domsfunktionærerne frem til Hel-
hedsplanens opstart.

Figur 1 græsplanen ved blok N

Som en vejledning for bebyg-
gelsen fremsættes 5 grønne ud-
sagn: 

1. Højbjerg Vænge skal være et      
frodigt, spændende og varieret  
boligområde med velplejede og 
tidssvarende friarealer. 

2. Højbjerg Vænge skal være et 
varieret levested for dyr, fugle 
og insekter. 

3. Når der fældes et træ, plantes 
der som minimum ét nyt træ.
 
4. Store træer skal primært stå 
væk fra bygningerne, langs veje 
og i de større friarealer. Mindre 
træer og busketter skal primært 
stå ved opholdspladser, skure og 
indgange. 

5. Der udarbejdes en plan for be-
varingsværdige træer. 

I vil høre nyt fra os, så snart vi 
hører fra Landsbyggefonden.

På vegne af bestyrelsen 
Klaus Petersen

Rigtig godt efterår



 
 
 
 Figur 2 situationsplan for Højbjerg Vænge
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