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Marts 2022 

Mikkelborg Park  Opgaveoversigt  
  

Årstid/måned  

Skrænt mod  
Strandvejen  
Bag opgang 31 - 27  
 

Diverse bevoksning  
  
 
Græs på plant niveau langs 
Strandvejen 
 

Jordbund skal være fast   
Maj/Juni tilstræbes 1 gang årligt  
 
Slås efter behov evt. 3 gange årligt 

Granalleen  Græsbevoksning på to  
sider  
  
 
 
Skrænt med syrener 
Hvert andet år nedskæres 
syrener/bevoksning  
øverst på skrænten  
  
Skråning mellem Granalle og 
Strandvejen 
 

3 gange årligt  
Maj/juli til hjørne  
September om hjørnet  
til stort træ  
September/Oktober  
  
 Oktober måned 
  
  
 
2 gange årligt   

Hæk mod golfbanen  
 
Arealer ca. 3-4 m bag 
hækken 

Klipning to sider og top  
 
Græs/bevoksning  

Sker lige efter tjørnen er afblomstret  
 
Holdes nede således at der mulighed for 
gående færdsel 
 

Kassetræer  Klipning kan kun finde sted 
såfremt alle biler er flyttet og 
der er fri adgang 
 

Formklipning 
1 gang årligt i juni 
1 gang i top efter løvfald 
 

Beboerhække  Top og ydersider 
 
Inderside klippes af beboer 

Klipning 1 gang årligt i juni  
 
Nedskæres til ca. 1,80 m i højden og ind 
bag/fri kant planke hvert 3. år 
 

Hæk langs 
Strandvejen  
 

Klipning  1 gang årligt på alle tre sider i juni  

Bevoksning ved søen  Bevoksning på skrænten ned 
til stort træ  

2 gange årligt i juni og oktober  



Marts 2022 

Bede i græsplæner 
 
Hvis etableres 

Blomsterbede  
 
Vild vilje 

Kræver stor vedligeholdelse 
 
Kræver forberedt jordbund og fræsning 
forår og efterår  

Formklippede buske 
og øvrig beplantning 
på frie arealer 
 
Lave hække ved p – 
pladser 
 

Formklippes / vedligeholdes 
 
 
 
Friklipning mod p-arealer 
Højde 

1 gang årligt 
 
 
 
Løbende to gange årligt 
1 gang årligt 

Skrænter ved 
Kastanjealle og bag 
busstoppested 
 

Bevoksning holdes nede 
 
Lav bevoksning genplantes 

Efter behov 

Høje træer på 
arealerne 

Samtlige høje træer vurderes 
og holdes under observation 

1 x årligt 
Nødvendige beskæringer/fældninger 
foretages af hensyn til fare for 
ukontrolleret nedbrud/fald 
 

Små hække ved 
beplantning foran 
terrasser 
 

Etableres efter aftale med 
bestyrelsen i henhold 
anvisninger i husordenen 

Klippes 1 gang årligt 

Beplantning omkring 
kældernedgange 
 

Løbende beplantning Vedligeholdes årligt 

 
Ovenstående er et overblik over forventede tilbagevendende opgaver, som budgetteres årligt. 
 
Tidspunkter kan variere af hensyn til vejrlig og entreprenørers tilgang til opgaverne. 
 
Opgavernes omfang kan ændres af bestyrelsen. 
 

 
 
 


