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Grønne oaser, prisoverslag
Middelfart, Brovejen/ Odensevej
I alt

kr. 15.000

Strib Bibliotek
I alt

kr. 15.500

Ejby, bibliotekspladsen
I alt

kr. 53.000

Båring, Skulpturstien
I alt

kr. 23.000

Gelsted Torv
I alt

kr. 83.000

Brenderup Station
I alt

kr. 57.000

Nørre Åby, Kongsgårdsvej/Kirkevej
I alt

kr. 44.000

Fjelsted Forsamlingshus
I alt

kr. 33.000

Middelfart, Bogensevej/Jyllandsvej
Ialt

kr. 39.000

Roerslev
Ialt

kr. 26.000

Brenderup, Middelfartvej/Rugårdsvej
I alt

kr. 14.000

Kærby
I alt

kr. 12.500

Strib Skole
I alt

kr. 73.000

Nr. Åby, Skoleskov
I alt

kr.

Teglgårdsparken
I alt

kr. 44.000

Herman Jensens anlæg
I alt

kr. 40.000

Nørre Åby Kagbanken
I alt

kr. 18.000

Nørre Aaby bibliotek
I alt

kr. 15.000

Strib Røjlemosevej
I alt

kr. 24.000

Strib Strandvejen v/ roklubben
I alt

kr. 14.000

Beløb i alt

6.000

kr. 649.000,-

GRØNNE OASER

KATALOG MED MULIGE SPOTS

Brovejen/ Odensevej

Strib - foran biblioteket ud mod Vestergade

Nye træer langs vejen

Blomsterbed og en bænk

Selje-røn 5 stk

Ejby - pladsen foran biblioteket
Ud mod rundkørslen anlægges nyt
staudebed i halvbue
Alle gl hække + to store træer
fjernes
Nye træer
2SPRGGHQÀLVHEHODJWHIRUSODGV
plantes bøgepur
to nye bænke på pladsen

Båring - ved skulpturstien
Rund bænk, placering i starten af
stien på det grønne areal ved
Herrik skulptur

GRØNNE OASER

KATALOG MED MULIGE SPOTS

Gelsted - torvet ved Vandkunsten

Brenderup - Stationsvej

Stort rundt kar i støbejern eller
cortenstål der plantes med blomster - placeres midt i ”rundkørsel”

I midten indenfor træerne placeres
”børne-ventebænk” udformes så
den indbyder til leg

(evt. Det store cirkelslag fremhæves med cortenplantekasser eller
enkelte træer)

To bænke langs facaderne øst og
syd

Nørre Aaby - grønne areal
To buede blomsterbede 2 m brede
på hver side af kirkevej
På den nordlige side plantes 2-3
træer
Ved teknikskabene plantes busk/
hvidtjørn på hver side

Fjelsted - forsamlingshus
Bøgepur langs vejen
To-tre træer mere langs vejen i
bøgepuren
Blomster plantes i eksisterende
bede

GRØNNE OASER

KATALOG MED MULIGE SPOTS

Middelfart -Bogensevej/ Jyllandsvej

Roerslev
Granitkanter rettes op

Et stort buet blomsterbed 2 m
bredde

Hjørnesten hvide bevares
Der plantes 5 forskellige træsorter
Chaussé i bunden
Der plantes nyt træ i bedet tættest
på kirken / væk fra Blankegårdsvej
Blomsterbed i bue langs Blankegårdsvej

NV for Brenderup

Kærby

.DQYHMVNLOWHWÀ\WWHVXGLKHOOHQ"

”Benzinstander” bevares

Et stort buet blomsterbed 2 m
bredde

Kanter og hjørnesten bevares
Der ryddes op i skiltene

Suppleres med 2 træer
Et stort staudebed

GRØNNE OASER

KATALOG MED MULIGE SPOTS

Strib skole -forareal ved hovedindgangen

Nørre Aaby skole
Beplantning med buske og blomster på volden ud mod Idrætsvej

Beplantning på skråning og stier
mod Røjlemosevej fjernes og der
plantes græs
Ny bøgepur langs Røjlemosevej og
stier
4-6 nye træer langs vejen
Stor halvrund bænk på græsareal
ved indgangen

Teglgårdsparken SO QHQYHG´¿UNDQWHQ´
2 eksisterende bordebænkesæt
renoveres
¿UHHNVLVWHUHQGHE QNHGHWR
rykkes nedenfor muren
JULOODϑDOGVEHKROGHUH
3 nye bordebænkesæt placeres på
plateau ovenfor trappe og på plæne mod vandet

Middelfart -havnefronten ved Herman Jensens anlæg
Et par bænke/bordebænkesæt
i samme enkle formgivning

GRØNNE OASER

KATALOG MED MULIGE SPOTS

Nørre Aaby - grønne areal ml Kagbanken og Tingløkken

Nørre Aaby - foran biblioteket

Et bordebænkesæt og en grill på
arealet længst mod SV

En bænk med ryglæn der vender
mod gaden placeres mellem bed
og trappe

Strib -Røjlemosevej grønt areal ved stien
To borde-bænke sæt
placeres ved stien

Strib -ved ro og kajakklubben
Grill og 1 bordebænkesæt
der placeres på det grønne areal

Legemøbel i gågaden i Växjö, Sverige.

https://hitsa.dk/produkter/mp-plint/

https://hitsa.dk/produkter/comfort-baenk/

https://hitsa.dk/produkter/add-plus-baenk-og-plint/

https://hitsa.dk/produkter/mp-plint/

Ejby ved Stationen

Bænke og plantekasser - ideer

