
Kommunen planlægger for flere træer i byen bl.a. på sletten foran Brillesøen. Jeg skriver derfor til 
jer i Vegavænget, Oldbuen, Milebuen og Jægerhusene, så I kender til de konkrete planer på jeres 
naboareal og kan stille spørgsmål mv. 
 
Planen er at plante små buske i grupper på 7 forskellige steder. På den måde kommer der grupper 
af buske, som ligner de eksisterende grupper med hvidtjørn på sletten.  
Buskene der plantes, vil være små planter på 40-80 cms højde og i hver gruppe plantes et lille 
egetræ på ca. 1-1,5 meter. 
Mellem grupperne vil der være god afstand, og de slåede stier vil forsat blive slået, så der stadig er 
adgang til hele arealet. 
 
Vedlagte oversigtsfoto viser planen med 5 store grupper (ca. 20x30 meter) og 2 mindre grupper 
(ca. 15x20 meter). 
Der er på oversigtsfotoet fire orange trekanter, som markerer en udsigtsretning. Buskenes 
placering på arealerne er forsøgt visualiseret på de fire placeringer/udsigtsretninger med en række 
fotos, så I får en idé om, hvordan det vil komme til at se ud, når buskene har vokset sig store efter 
5-10 år. 
 
I grupperne af buske er det planen at plante hvidtjørn, rød kornel, hunde- og æblerose samt dunet 
gedeblad, som alle er hjemmehørende arter. Det vil gavne biodiversiteten i områder og skabe 
mere insekt- og fugleliv med de mange blomstrende buske. Egetræer er også levested for rigtig 
mange arter af insekter, svampe og fugle, så med tiden bliver disse træer også gode levesteder.  
 
Planen er at plante i november/december i år. 
Hvis der er interesse for det i bestyrelserne og hos beboerne, vil vi meget gerne komme forbi 
arealet og fortælle om projektet og planerne med flere træer i byen. Det er altid godt at kende 
baggrunden for og visionen med et projekt - særligt når man er nabo. 
 
Den store vision med 500.000 træer handler om at imødegå klimaforandringerne da træer og 
buske opsamler CO2 fra atmosfæren. Samtidig skal de nye træer hjælpe med at styrke 
biodiversiteten og give borgerne flere naturoplevelser. 
Kommunalbestyrelsen (KB) har udlagt en række arealer til mulig træplantning i kommunen. Det 
kort, som blev vedtaget af KB findes i mødesagen fra 21. juni på kommunens hjemmeside under 
Politik - jeg har også vedlagt kortet her, med de områder markeret med tal, hvor der pt. er planlagt 
for at plante træer og buske. 
 
Vi håber, I vil støtte op om projektet og se positivt på de nye plantninger. 
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