
Forslag 1.  

Plantning af hæk/hegn ved indkørslen til Pinievej. 
Bestyrelsen foreslår at der langs Pinivej (markeret med grønt) plantes en bøgehæk. Langs indkørslen til 

Pinievej sættes et hegn, som træstubbe til balancegang.  

For enden ved søen anlægges der en sti som forbinder Pinievejen med stien ved lejlighederne.  

Budget 10.000 kr.  

 

  



Forslag 2.  

Legepladser. 
Bestyrelsen ønsker at der afsættes 30.000 kr. i 2018 til etablering af legepladser. Det er vigtigt at 

legepladserne lever op til de lovmæssige krav, og derfor er dette beløb ikke tilstrækkeligt til de ting vi gerne 

vil.  

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om hvor præcis disse legepladser skal opstilles, idet vi ikke 

kender den endelige plan for området. Vi kan derfor heller ikke komme med en færdig løsning, til hvilke 

redskaber der skal indkøbes. 

 

  



Forslag 3.  

Skilte. 
Bestyrelsen foreslår at der sættes skilte op i området. Der er tale om forskellige typer skilte. Alle skilte 

kræver kommunens tiilladelse I første omgang vil der blive indkøb skilte til indkørslen af Pinievej og 

Granvej. Derudover ønsker bestyrelsen, at der sættes et gadespejl op i svinge på Pinievej, idet det har vist 

sig at være et særligt svært sted at passere.  

Budgetoverslag – kr. 10.000, så skulle der være til skilte og galger/stativer. 

Zoneskilt til indkørslen af Pinievej og Granvej. 
Priser og skiltetyper fundet på: 

https://www.josafety.dk/shop/ 

Priserne er ex moms 

      
  Kræver E42 skilt / ophævning           
 

Gadespejl 

Spejlet får også i størrelse 600 mm * 800 mm 

Adresse skilte. 
Vedrørende skilt til ”Pinjevej xx-xx” og ”Granvej xx-xx”, synes jeg vi skal se hvilke skilte Calum får sat op til 

rækkehusene Bagsværd Hovedgade. Men de kunne se ud som dette: 

https://www.e-skilte.dk/oplysningsskilte/henvisningsskilte.html 

 

Vi kan evt også få brug for nedenstående 

https://www.josafety.dk/shop/
https://www.e-skilte.dk/oplysningsskilte/henvisningsskilte.html


 https://www.skiltmax.dk/skilte/ 

  

https://www.skiltmax.dk/skilte/


Forslag 4.  

Vandhane. 
Bestyrelsen ønsker at der afsættes 10.000 kr. i 2018 til etablering af en vandhane. Hanen skal bruges til den 

gartner der skal overtage vedligeholdelsen efter Calum.  

Vi tænker at den skal placeres ved nedkørslen til parkeringskælderen. Hvor præcis ved vi ikke, det skal en 

vvs’er afgøre. Det 10.000 kr. er et skøn.  

På vandhanen opsættes en måler. Der vil således være en årlig udgift. 

 


