
 
 

VISION 
 

Et levende område på den gamle fodboldbane  
med urtehave, hængekøjer, bålplads og solterrasse 

  
______ 

 
 

Vi har sammensat ideer, ønsker, drømme og mange små frø fra Bjertgaards 
beboere til en helhedsplan, der forskønner området og skaber mange nye 

muligheder for vores fællesskab af børn og voksne i alle aldre. Der er både plads til 
aktivitet i urtehaverne og omkring bålet – og til ro og afslapning i hængekøjer  

og på solterrassen i form af amfibænke.   
 

 Tanken er at etablere et vild med vilje-område som indgang til området.  
Det er ikke alene godt for biodiversiteten, men binder også de enkelte  

elementer sammen og skaber forbindelse mellem de nye fælles urtehaver  
og den eksisterende urtehave ved carportene.  

Midt imellem blomster og græsser vil to hængekøjer få plads.  
 

I det fjerneste hjørne etableres et nyt solbeskinnet socialt samlingspunkt:  
en mindre og mere intim bålplads end den store bålplads ved kastanjetræet 

og en solterrasse og bålsiddepladser i form af amfibænke i niveau  
op ad de to græsvolde i hjørnet.  

 
To luftige pergolavægge med to bænke fuldender det hyggelige rum  

omkring bålpladsen – og skaber en naturlig adskillelse mellem  
bålområde og urtehaverne, der vokser ud fra hjørnet.  

Mod vest får trampolinen plads for enden af den lille urtehave. 
 

Der etableres i alt 8 højbede, som giver alle boliger på Bjertgaard del i  
en ny fælles urtehave. Højbedene deles op efter nærmere aftale  

– er der plads tilovers, vil bestyrelsen plante fx krydderurter  
og blomster til fælles nytte og forskønnelse.  

 
 
  



PARADISETS HAVE FOR STORE OG SMÅ 
 
 
 
Urtehave med højbede og 

plads til trillebøren i rækkerne 
mellem dem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vild med vilje-område med 

græsstier ind til urtehave og bålplads 

– og hængekøjer midt i det grønne 

 
 

 
 

 
 
 
 



            

Bålplads med pigsten  

  

          Todelte pergolavægge             

mellem bålplads og urtehaver  
 

(med bænk i stedet for højbed  
–  uden ryglæn, så bænken 
orienterer sig begge veje) 

 

 
 

 
Bænke a la amfiteater op ad volden ved bålpladsen  

– til afslapning, bålhygge og øl i solnedgangens skær 
 

 



Højbedestørrelse: 
510x100 cm 

Pergola med fx clematis
med bænk under 

Belægning 
fx stenmel/grus  

Bålpladsområde
med pigsten: 
660x660 cm Bænke i niveau 

op ad volden

Pæle med 
hængekøjer

Passage 
til brandbil
380 cm

Trampolin 
i aftensol

Vild med vilje-bed



Budget til urtehave, bålplads og solterasse ved den gamle fodboldbane

Område Vare Antal Pris I alt Noter

Mursten 268 3 804
Lærketræ, reglar, skruer 8 779 6.232
Muld 6 289 1.734
Stenmel 2 629 1.258
Filtdug 7 69 483
Trailer 1 450 450
Minigraver 1 1125 1.125

Pigsten 1 0 0
Sand til underlag 2 150 300
Cement + stenmel 1 500 500
Pergola 2 400 800
Bænke 2 300 600
Klatreplanter 6 50 300

Lærketræ 1 3300 3.300
Fundament 1 1500 1.500
Skruer, beslag mv. 1 500 500

0
Blomsterfrø 1 500 500
Hængekøjer 2 250 500
Stolper til hængekøjer 4 50 200
Kroge til hængekøjer 4 50 200

Prisoverslag 21.286

Inkl. Buffer på 10% 23.415

Solterasse (amfiteater) 
med bænke i lærketræ

Bålplads med bænke og 
pergolaer

Højbede i lærketræ 5100 x 
1000 mm

Hængekøjer i vild med 
vilje område




