FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING d.5/7-21 i HAVEFORENINGEN FÆGANGSKOLONIEN
Forslag om hegning af haveforeningen imod hjortevildt

Det er for mange af os havelejere et problem at rådyr (og i de senere år også de store dådyr) invaderer
vores haver og æder vores tulipaner, roser, skuddene af de nyplantede frugttræer og meget andet.
Foruden alt det de tramper ned og efterlader sig (inkl. skovflåter).
Flere haver har allerede garderet sig med hegn, høje plankeværk eller hække. Men det er jo både dyre og
arbejdskrævende løsninger for den enkelte, både i anskaffelse og vedligeholdelse.
I stedet foreslår vi, at vi går sammen om en fælles hegning af hele haveforeningen. Der er allerede
vildthegn hele vejen mod skoven og kirkegården, og dette hegn er intakt og er yderligere sikret af den høje
og tætte hæk.
Dvs. at kun halvdelen af haveforeningen, langs Fægangen og mod boligblokkene Østervang og Lillemark,
mangler at blive hegnet af for at vi kan holde dyrene ude. Lågerne skal naturligvis forhøjes tilsvarende og
holdes lukkede – i vinterhalvåret hele døgnet og om sommeren i hvert fald aften og nat.
Et tilbud er indhentet på køb og opsætning af et 1,6 m vildthegn. Og et tilbud på en renovering og
forhøjelse af eksisterende låger er også indhentet. Begge tilbud vedlægges.
Den samlede pris* på de to tilbud lander omkring 55.000 kr. (inkl. moms).
En udgift på 50-60.000 kr. svarer til 4-500 kr. pr have, dvs. mindre end et halvt års leje. Til sammenligning
koster det måske 4-5000 kr. at hegne en enkelt have, plus en masse arbejde.

Det er aftalt med begge tilbudsgivere, at arbejdet kan udføres i løbet af foråret 2022.
Kommunen er hørt vedr. fredningsbestemmelserne for Fægangen og har svaret positivt, blot skal arbejdet
udføres i en tæt dialog med kommunens bygge og anlægsafdeling.

Foreslået af Michael Torp og Marianne Møller, have 39

*Tilbuddet på selve hegnet plus opsætning er givet som en maksimumpris (overslag for uforudsete
hindringer). Tilbuddet på låger kan evt. reguleres efter ønske, hvis vi selv udfører opretning mv.

