
Forslag fra Haveudvalget til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen 

Keilstruplund 17. maj 2022. 

 

1. Biodiversitet 

Rudersdal Kommune ønsker at fremme biodiversiteten i kommunens grønne områder. Også 

private grundejere, herunder grundejerforeninger, opfordres til at bidrage. (Kommunen deltager i 

en konkurrence om at blive den vildeste kommune, se evt. kommunens hjemmeside: Vild, vildere, 

Rudersdal). 

Vi har i Keilstruplund mere end 10.000 m2 fællesareal, som vi alle nyder godt af til bl.a. boldspil, 

legeplads og bålplads. Det skal der selvfølgelig stadig være plads til, men en stor del af 

fællesarealet kunne med fordel indgå i en strategi om mere biodiversitet.  

Haveudvalget bakker op om kommunens projekt og 2 af haveudvalgets medlemmer (Agnete / 39, 

og Lindy / 40) har deltaget i kommunens kurser om vilde haver.  

Haveudvalget foreslår : 

Græs på Kongevejsskråningen plejes fremover ved slåning kun én gang årligt. Afklip skal 

samles op, da formålet er at udpine græsset og give plads til andre vækster. 

Der anlægges en græssti nederst gennem området, hvor der er mest fladt. Stien skal derfor kun 

rettes lidt til for ikke at være for skrå at færdes på, også for gangbesværede. Græsset på stien 

slås efter behov. På et udsigtssted ved stien sættes en bænk, hvorfra man kan nyde synet af den 

blomstereng, der med tiden vil dannes. Bænken vil ikke kunne ses fra Kongevejen.  

Der sås frø af vilde, danske planter. Og det forventes, at de vilde planter, der allerede er på den 

nederste del af skråningen, vil brede sig opad. 

På egnede steder etableres der kvashegn for at skabe bosteder for insekter og smådyr, f.eks. 

pindsvin. Kvashegnene dannes af nedfaldne og afklippede grene, som således ikke skal fylde op i 

vores grønne container.  

Kvashegn vil også kunne etableres på ”hundeluftergrunden” ved nr. 1 mod Nobisvej og på 

”Trianongrunden”/ trekanten mod Holte, hvor hegnet vil kunne danne en afskærmning.ved 

udsigtsbænken. 

Tidsperspektiv: Hvis generalforsamlingen tilslutter sig forslaget, vil haveudvalget arbejde videre 

med implementering. Standse græsslåning af Kongevejsskråningen (bortset fra brombærstykket) 

kan straks implementeres efter forhandling med Hanssons. Etablering af sti og indkøb af bænk 

kan ligeledes sættes i gang. 

I løbet af eftersommer/-år etableres kvashegn (i første omgang som forsøg) og forårsløgene 

sættes. 

Haveudvalget vil informere på hjemmesiden om tiltag, vi hver især kan gøre i vores haver for at 

fremme biodiversitet.  

 

2. Forskønnelse af fællesarealerne 

Vi foreslår, at der afsættes et beløb i budgettet til løbende forskønnelse af vores fællesarealer. Vi 

vil gerne have flere farver og tænker derfor at plante blomstrende buske og træer på egnede 

steder. Vi vil inddrage de nærmestboende i valg af planter og plantesteder. Vi vil tilstræbe, at der 

vælges herboende danske arter. 



Vi foreslår endvidere at sætte mange forårsløg i egnede græsplæner, f.eks. kælkebakken ved 

legepladsen, bålpladsen og plænen ved vendepladsen. 

Vi foreslår, at der sættes en bænk ved de nye kirsebærtræer på grunden ved nr. 2. 

 

3. Haveudvalget gøres permanent 

Vi foreslår at haveudvalget gøres permanent og, at bestyrelsen udarbejder et kommissorium for 

udvalget.  

I kommissoriet fastsættes regler for samarbejdet mellem udvalget og bestyrelsen. Formand for 

udvalget skal være et bestyrelsesmedlem. Udvalget skal høres i forbindelse med tiltag på 

fællesarealerne.  

 

UDGIFTERNE  til projektet beskrevet i punkt 1 og 2 vil være: 

 

Anlæg af sti på Kongevejsskråningen:  5.000 kr. (HG-Anlæg) 

Anskaffelse af 2 stk. havebænke:                   12.000 kr. (Legepladsbutikken) 

Etablering af kvashegn:     3.500 kr. (Søren havemand) 

Pæle 48 stk.:    2.500 kr. (P-Lindberg.dk)   

Frø og forårsløg:    5.000 kr.     

Blomstrende buske og træer:   5.000 kr. 

___________________________________________________________________________ 

I alt:    33.000 kr. 

 

Projektet vil medføre en årlig besparelse for grundejerforeningen på grund af mindre græsslåning. 

 

Haveudvalget: 

Merete Ringsholt (formand), nr. 20 

Agnete Christensen, nr. 39 

Lindy Søndergaard, nr. 40 


