
Plejeplan Drejens Boligby 
 

Beskrivelse af opgaver der udføres for Grundejerforening Drejens Boligby i løbet af en sæson.  
På Bilag 1. er kortoversigt hvor områderne der kræver pleje er markeret med symboler og farver. 
På Bilag 2. er kortoversigt specifik for skovområderne markeret med symboler og farver. 
 

Pleje V/Stier og veje     Interval 
Langs stamvejene S1, S2, S3 
- Græsklipning af græsrabat    8 gange årligt 

• Rabat mellem lommer og stamvej 

• Rabat mellem cykelsti og stamvej 

• 3m rabat mellem stamvej og skovbryn 
- Buskrydning omkring alle     4 gange årligt 

• Lygtepæle, elbokse, pyntesten     
- Ukrudt bekæmpelse kantsten sprøjtes eller brændes    4 gange årligt  

• 2 gange ved græsrabat/kantsten og kantsten/asfalt (Kemi) 

• 3 gange ved græsrabat/kantsten og kantsten/asfalt (Afbrænding) 

Langs cykelstierne C1, C2, C3     
- Græsklipning af græsrabat    8 gange årligt 

• Rabat mellem stamvej og skovbryn 

• Rabat mellem lommer og stamvej 
- Buskrydning omkring       8 gange årligt 

• Alle lygtepæle, elbokse, pyntesten     

Langs cykelsti C4 ved harevænget 
- Græsklipning af græsrabat    8 gange årligt 

• Rabat mellem cykelsti og stamvej 

• Rabat mellem lommer og stamvej 
 

Fejning af stamveje     Interval 
Langs stamvejene S1, S2, S3 
- Fejning langs kantsten      2 gange årligt 

 

Hegnsklipning     Interval 
Langs cykelsti H1 
- Hegnklippes på begge sider    1 gange årligt 

• Afklip bortskaffes eller knuses  
 

Brakpudsning fælleder m.m.    Interval 
Områderne F1, F2, F3, F4 
- Fælled brakpudsning     2 gange årligt 
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Buskrydning biotoper    Interval 
Biotoper markeret med lyseblå på kortoversigt 
- Buskrydning ved biotoper    1 gange årligt 

• Der buskryddes langs kanter ned til vandoverflade 
 

Affald/Oprydning     Interval 
Langs veje og stier S1, S2, S3, C1, C2, C3 
- Affaldsopsamling     12 gange årligt 

udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug 

• Langs stamvejene S1, S2, S3 alt synligt affald,  
samt ca. 1-2 meter ind i skovbælte 

• Langs cykelstier C1, C2, C3 alt synligt affald 

• Affald dokumenteres med billeder/mængde og tid 
Affald køres på deponi  

 

Diverse       Interval 
Hele området 
- Ad Hoc opgaver løses hele sæsonen    efter behov 

udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug 

• Overkørsler med chaussesten  
renses for ukrudt, efterfyldes med stenmel og skader rettes op 

• Skilte der er ødelagt eller stjålet 
rettes op eller erstattes af nye 

• Kørespor i rabatter 
oprettes med muld og græsfrø 

• Bomme 
Åbnes og lukkes i vintersæson 

• Sand/Saltkasser  
anstilles ved problemområder 

 

Snerydning / Saltning    Interval 
Langs stamvejene S1, S2, S3  
- Snerydning og saltning     efter behov 

udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug 

• Foretages kun ved større snefald  
hvor vejene bliver ufremkommelige for biler 

Langs cykelstierne C1, C2, C3, C4 og cykelstierne langs med S1, S2, S3 
- Snerydning og saltning så de er farbare kl. 6-7   Vinterman 

udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug 

• Foretages efter Kolding Kommunes udkaldsplan Vinterman 
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Beskæring af skovbryn m.m.    Interval 
Områderne I1, I2, I3 
- Fin kant beskæring     hver 3 år 

inkl. oprydning med fejning 

Områderne G1, G2, G3 
- Grov kant beskæring     hver 5 år 

inkl. knusning/flis-hugning 
 

Skov pleje      Interval 
Områderne L1, L2, L3 
- Let oprydning     1 gang årligt 
- Gennemgang af risikotræer og overordnet tilsyn   1 gang årligt 
- Løbende tilsyn i vækstsæson     1 gang årligt  
- Skovudtynding med fældeudkørsel    hver 5 år 
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Bilag 1. Kortoversigt 
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Bilag 2. Kortoversigt skov 

 


