
Operation ”Plant 10 træer i Gl. Skejby” 
– et anderledes landsby projekt… 

 
Vil du være med til at plante træer i Gl. Skejby 
 

Søndag den 9. april, kl. 13.00 
  
Måske har du set i Kværnen, at er vi nogle stykker i Gl. Skejby, der gerne vil plante træer på  
den ny-pløjede mark mellem Gl. Skejby og Herredsvej – men vi kan ikke gøre det alene... 
 
Ifølge lokalplanen for området, er det omtalte stykke mark udlagt til parkområde. Derfor har 
Bolig- og markforvaltningen nu ryddet, pløjet og harvet marken. Forvaltningen vil nu tilså 
marken med græs, og bl.a. sørge for, at der i fremtiden bliver slået græs 2 gange årligt.  Da 
marken altså er et parkområde, bestemmer Parkforvaltningen hvor og hvilke træer, der skal 
plantes – men ikke hvor mange træer vi planter – og det er her du og din familie kommer ind… 
 
Fakta: 
• Hver interesseret familie/husstand i Gl. Skejby skal sammen plante mindst 10 træer på 

marken. Hvis vi er 30 familier planter vi 300 træer,  hvis vi kun er 10 familier planter vi 
kun 100 træer osv. 

• Familien/husstanden skal selv passe sine 10 træer i 3 år (luge/hakke omkring dem) 
hvorefter de kan klare sig selv. Én gang årligt mødes vi på marken til lugning og hyggesnak 

• Parkforvaltningen kommer med en plan for hvor dine træer skal plantes på marken 
• Viking 2000 projektet betaler alle træerne 
• Alle interesserede beboere i Gl. Skejby får en hyggelig dag sammen på marken i selskab 

med godt vejr, legende børn, træer, spader og vandkander 
• Efter vel overstået arbejde (ca. 1 time) drikker vi til en kop øl eller en sodavand og 

beundrer værket 
• Der udsendes en detaljeret plan for den 9. april til alle tilmeldte familier/husstande 

 
 
Tilmeldingsfrist:  1. april 2000 til én af nedenstående træmænd: 
 
 Søren, Nedergårdsvej  45. Tlf. 86 78 51 04 

Johnny, Nedergårdsvej 17. Tlf. 86 xx xx xx 
Martin, Nedergårdsvej 11, 86 78 30 15  

  
 
Med venlig hilsen 
 
Søren, Johnny og Martin 


