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Bilag 8 Uddrag fra visionsplanen 
 

Dette uddrag er for dem, som ikke har mulighed for at øje hele visionsplanen igennem. Det er også for dem, som ønsker 

et kvikt bestyrelsesoverslag på prioriteter og tidshorisont.  

 

Men bemærk, at bestyrelsen har tænkt sig at bruge de årlige generalforsamlinger til at beskrive og få opbakning til de 

tiltag, som den ønsker at sætte i gang. 

 

Sted Tiltag (i uddrag) Tidshorisont  Note 

1. Alléen  Funktionen som ankomst understreges med en 

mindre løber i stenbelægning/grus, der rulles ud i 

alléens begyndelse på den nordlige side. Løberen 

markerer Annebergstiens begyndelse og inviterer 

den besøgende ud i parklandskabet. 

3-5 år Dette tiltag er ikke 

planens vigtigste. 

2. Fjordsletten Fjordsletten er med sin fjordnære beliggenhed og 

vilde naturgræsslette et attraktivt uderum for 

Annebergparkens beboere. Der ligger et stort 

potentiale i at gøre stedet mere tilgængeligt samt 

åbne op for flere uforstyrrede kig fra Fjordhus og 

fra alléen mod fjorden. 

1-2 år Bestyrelsen betragter 

dette tiltag som et af de 

vigtigste i planen, det 

bør prioriteres fra start. 

Men det sker ikke uden 

inddragelse af især 

beboerne i Fjordhus og 

nr. 4. 

3. Overdrevet  Overdrevslandskabet på den sydvendte 

bakkeskråning bevarer sin karakter som lysåben 

græsslette med spredte tjørn og enkelte solitære 

ege- og ahorntræer. Parkens slåede græs markerer 

overgangen fra det tætte skovbryn og præsenterer 

samtidig det kuperede terræn. Samme kraftfulde 

virkning kan ligeledes opnås med en klippet 

kantzone, og den er at foretrække, frem for at hele 

plænen klippes, hvilket er en driftstung opgave. 

1-2 år Dette tiltag er ligetil og 

kan derfor sættes i gang 

med det samme. 

4. Skovvejen Langs skovvejens østlige kant gemmer skoven på 

en større skovsø, som glimtvis kan skimtes gennem 

det lavthængende løv på træerne langs vejen. 

Skovsøen ligger uden for de arealer, 

grundejerforeningen har råderum over, men der kan 

skabes indkig fra skovvejen, som er en af de meget 

brugte cykel- og gangstier i området.  

0 år Dette tiltag er faktisk 

blevet udført den 14. 

december 2016 for at 

give alle et lille og 

illustrativt eksempel på, 

hvilke yderligere 

muligheder der ligger i 

området. 

5. Frugtlunden Frugtlunden er navnet på et område, der løber tværs 

over alléen ved dens afslutning øst for 

Bakkegården. På arealet mod nord findes en enkelt 

række gamle æbletræer samt en smuk gammel lade, 

som vidner om tiden, hvor Annebergparken var 

3-10 år Dette tiltag rummer 

store muligheder, men 

kræver også 

medfinansiering fra 

fonde. 
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Sted Tiltag (i uddrag) Tidshorisont  Note 

selvforsynende med dertilhørende vidtstrakte 

frugtlunde, frugtlader og køkkenhaver. Her er en 

unik mulighed for at skabe et helt særligt sted, som 

kan forbinde Annebergparkens fortid og nutid via 

en ny frugtlund, hvor områdets beboere kan mødes 

og offentligheden inviteres ind til frugtfestival med 

selvpluk, børnemosteri, fællesspisning og andre 

aktiviteter i den gamle lade, som også kan bruges til 

grundejerforeningsgrej.  

6. Plantagen Granplantagen er i gældende lokalplan udpeget som 

område til fællesformål med plads til leg og sport 

(eksisterende tennisbane, offentlig parkering, 

nyttehaver til områdets beboere samt parkering til 

Annebergparkens beboere og gæster).  

 

Nåletræerne fældes i bånd, som skaber en række 

stier, som alle leder ind til en central lysning. 

Stammer fra de fældede træer kan genanvendes i 

klatre-skulpturer til leg og ophold langs stierne og i 

den centrale lysning. 

- Dette tiltag er ikke 

vigtigt og bliver 

muligvis (måske 

forhåbentlig) overhalet 

af virkeligheden, hvis 

udviklingen i 

Grønnegården kommer 

i gang.  

7. Bækken Der tyndes ud i underskov mod nord med henblik 

på, med tiden, at skabe en række større træer mod 

den lille eng. Lavthængende grene og buskads 

ryddes i et afgrænset område langs bækken. De to 

læbælter mod øst og vest bevares. Engen bevares 

med vildt græs langs læhegn og klippet græs 

mellem parkstrøg og bæk. Der opsættes flytbart 

møblement på den klippede flade. Hækken langs 

vejen ryddes. 

1-3 år Der er allerede kønt ved 

Bækken, men det kan 

blive bedre endnu. Det 

er et mindre indgreb, 

der skal til. 

8. Hække Forslaget går i visionsplanen ud på at fælde hække 

(ikke alle steder, men nogle steder) for at forbedre 

anlæggets overordnede sammenhæng, frigøre 

driftsmidler til andre tiltag og sikre fri bevægelse i 

parkanlægget på langs og i visse tilfælde på tværs af 

matrikelskel. 

? Dette forslag er 

muligvis ret 

kontroversielt (i al fald 

en del steder), at det 

kræver en særlig 

proces. 

9. Fællesveje Vejenes belægningstype og geometri fastholdes, så 

primære veje holdes i asfalt, kantet af 

betonkantsten. Fortove udføres i betonfliser og 

chaussesten. Primære stiforbindelser i landskabet 

henligger i grus, mens sekundære stier/mindre 

smutveje i anlægget holdes i klippet græs. Fliser og 

andet fast materiale må kun anvendes på fortove, og 

på stier som internt forbinder bygninger. 

1-5 år og videre 

frem 

Dette tiltag kan sættes i 

gang (hvormed menes: 

efterleves) fra første 

færd og fra strækning 

til strækning. Men vi 

skal være obs på 

kloaksepareringsarbejde 

og arbejdet med at 
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Sted Tiltag (i uddrag) Tidshorisont  Note 

 

Annebergstiens nye stiforbindelser (den i 

visionsplanen) er klippede græsbånd i 2 meters 

bredde. Disse klippes som brugsplæne.  

renovere 

fjernvarmeledningerne. 

10. Parkering Der findes to typer parkeringsområder, som hører 

under grundejerforeningen: asfalteret 

parkeringsplads samt grusbelagt p-lomme. 

Sidstnævnte bør etableres i grus med kantning mod 

den asfalterede vej og mod tilstødende flader i 

andre materialer. Der bør tyndes ud i beplantningen 

omkring parkeringslommerne, så stengærde, 

kantsten og belysningsmaster tydeligt kan ses. 

Asfaltbelægning på større parkeringspladser samt 

grusbelægning i parkeringslommer langs veje bør 

være ensartede i overfladen og uden større huller. 

 

Der er en række skure og en gammel staldbygning 

på p-pladsen lige vest for kirken og 

snedkerværkstedet. De omdannes til depotrum til 

brug for områdets beboere 

1-5 år og videre 

frem 

Skure og staldbygning 

kan lejes ud, det bør 

løbe rundt i sig selv. 

 


