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Mærke Antal Navn Vid. Navn

PrK 2 Kirsebær Prunus 'Kelleriis 16'
Plantestørrelse:  H 10-12 mTk

PrS 3 Kirsebær Prunus 'Stevnsbær'
Plantestørrelse: H 10-12 mTk

CoA 2 Hassel Corylus avellana 'Halleske Kæmpe'
Plantestørrelse: buske CO

FaS 120 Bøg
Fagus sylvatica
Plantestørrelse: 80-120 hækkvalitet
Planteanvisning: 3 stk. pr. lbm

Bunddæk.
buske 25 Ribs

Ribes rubrum 'Rondom'
Plantestørrelse: buske CO
Planteanvisning: 1 stk. pr. m2

Bunddæk.
buske 25 Ribs, hvid

Ribes rubrum 'Hvid Hollandsk'
Plantestørrelse: buske CO
Planteanvisning: 1 stk. pr. m2

Bunddæk.
buske 25 Stikkelsbær

Ribes rubrum 'Achilles'
Plantestørrelse: buske CO
Planteanvisning: 1 stk. pr. m2

Bunddæk.
buske 25 Solbær

Ribes nigrum 'Ben Alder'
Plantestørrelse: buske CO
Planteanvisning: 1 stk. pr. m2

Bunddæk.
buske 588 Skovjordbær

Fragaria vesca ssp. vesca
Plantestørrelse: A CO
Planteanvisning: 6 stk. pr. m2

Komentarer
Hæk:
Raftehegn kan med fordel etableres langs de to
nordlige skellinjer i stedet for bøgehæk.
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Grønt areal ved Kirsebærvej 
Forslag til et aktivt område ved Kirsebærvej 

Vi foreslår, at der laves en større asfaltplads inspireret af klassiske multibaner, som omgives af en 

pumptrack bane. Hertil en hyggelig krog hvor man kan komme i læ, spise en madpakke eller blot 

nyde en kop kaffe mens man betragter børn- eller børnenes leg.  

Visionen er, at lave et fællesareal med fokus på familie, bevægelse og samvær. 

Multibanens langsider kan med fordel lukkes af med mindre bander i 1 - 1,5 meters højde. I de 

korte ender af multibanen monteres faste håndboldmål som omgives af større bander, der dækker 

rundt om hele målet. Hvis det er muligt, uden at virke skæmmende i det øvrige landskab, kan 

banderne gøres tilpas høje over målet. Således kan der over målet monteres en basketballkurv. 

 

Multibanen kan med fordel forberedes med støbte “huller” således der kan monteres net til fx 

tennis, badminton eller volleyball. Hullerne skal dog kunne lukkes/afdækkes således de ikke 

genere ved andre aktiviteter.  

Pumptracket kan potentielt etableres som en stampet ler/grus-blanding som anvendes på mtb-

sporene. Det er dog vigtigt at den helårssikres ved fx at tilføre granit som topping. Der kan dog 

også med fordel asfalteres, således at der kan anvendes af alt fra MTB til rulleskøjter. Dette sikrer 

også længere levetid og mindre vedligehold.  

Selve tracket skal dels have gode niveauforskelle samt sving/berms på op mod 180 grader med 

skrånende sider. Niveauforskellene skal være af en sådan karakter, at køretøjet reelt kan føres 

rundt uden brug af pedaler, forudsat man har rette teknik. Det er essentielt at banen etableres 
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tilstrækkeligt kuperet og udfordrende, da børene hurtigt fanger teknikken, og en “simpel” bane vil 

dermed hurtigt miste sin appeal. 

Nedenfor ses et eksempel på en pumptrack, som vi forestiller os den. Her er det vigtigt at pointere 

at trods banen, kan virke udfordrende ved første øjekast, så kan pumptracks køres i alle tempi og 

særligt børnene fanger hurtigt teknikken.  

 

På den nordlige ende af grunden, foreslås et madpakkehus med én åbning mod syd – ind mod 

track og bane. Madpakkehuset indrettes med borde, bænke, evt. stole og en grill. Grillen kunne 

også være udformet som et bålsted, så der var mulighed for at lave varme i huset.  

I forbindelse med madpakkehuset, kunne man opstille faciliteter til fx teqball, bordtennis eller en 

trampolin.  

Med etablering af en multibane åbnes mulighed for et bredt spektre af sportsgrene. Multibanen 

kunne med den rette asfalt ligeledes være samlingssted for aktiviteter som yoga, tabata og 

crossfit. Kombineres dette med en pumptrack er der ligeledes mulighed for at fange de børn som 

ikke tiltrækkes af klassisk boldspil, ligesom det tjener til at styrke børnenes færdigheder på cykel o. 

lign. Dermed mener vi løsningen kan favne alle aldre og langt de fleste interesser.  

De anlæg vi har påtænkt til området, kan alle opføres i vedligeholdelsesfrie materialer. På 

arealerne rundt omkring aktiviteterne, tænker vi kan at der enten sås flerårige og 

vedligeholdelsesfrie blomsterblandinger i kombination med flis eller lignende. Vi lægger vægt på 

en belægningstype der er naturlig, slidstærk og som ikke kræver vedligeholdelse.  

Vores forslag ser vi, således kan favne et bredt udsnit af egnens borgere. Man kunne fx forestille 

sig at man mødtes til en let fodboldkamp efterfulgt af en grillpølse. Eller at man tog børnene med 

ned og cykle. Her kunne de mindste startes op på multibanen, mens de ældre søskende (og 

forældrene) brugte pumptracket. Indrettes der tilpas behagelige siddepladser vil den ældre 

generation ligeledes kunne engageres og nyde børnenes leg. 
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