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Kunde  
 
Elsted Øst - Hindbærhaven og Birkehaven 
Birkehaven 25 
8250 Lystrup 
 
Kontaktperson: Lars Schnefeldt Sørensen 
Kontaktperson Tlf. nr.: 27292295 
Kunde nr.: 28298357 

Leverandør 
 
OKNygaard A/S 
Messingvej 72 
8940 Randers SV 
 
Rådgiver: Nikolaj Mølgaard Nørgaard 
Rådgiver mobil nr.: 50601588 
Daglig Kontaktperson.: Morten Møller 
Daglig Kontaktperson mobil.: 81889395 
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OKNygaard A/S – Telefon nr.: 70 21 54 00 – CVR nr.: 35 39 48 18 – EAN nr.: 5 790 001 792 091 

Omfang & Kvalitet 

Drift og vedligeholdelse af udearealer jf. vedlagte bilag. 

Der er aftalt Drift og vedligeholdelse af følgende elementer: 

    

 1.b. Brugsplæne  1.d. Fælledgræs 

 4.d. Levende hegn og krat  5.b. Fritvoksende træer 

 6.a. Faste belægninger  8. Ejendomsservice 

 

  

 

 

 

Vintertjeneste 

 

 

 

 

  dec. nov. okt. sept. aug. jul. jun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Græspleje og slåning

 

maj apr. mar. 
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For ovenstående ydelser tilbydes flg. 

Bet. betingelser 14 dage netto.  

Ratebetaling -   

  50% i april 50% i august 

Opsigelse 

Aftalen er gældende fra 01/01-2021 til 31/12/2021 med mulighed for forlængelse til 2024 

Kontraktsum 

Samlet årlig kontraktsum kr. 129.000, - ekskl. Moms 

Moms kr. 32.250, -  

Samlet årlig kontraktsum kr. 161.250, - inkl. Moms 

Kontraktsummen er fast i hele 2021. Herefter reguleres priserne jf. 

"Byggeomkostningsindeks for boliger, arbejdsomkostninger" (BYG42) med basis pr. 15.11.2020. 

 

Bemærkninger 

 

 

 

 

 

  

Kunde: 
 

Elsted Øst - Hindbærhaven og 
Birkehaven 

Birkehaven 25 
8250 Lystrup 

 

Leveringsadresse: 
 

Birkehaven & Hindbærhaven Lystrup 
 

Dato:  

For Elsted Øst - Hindbærhaven og Birkehaven 
 

Lars Schnefeldt Sørensen 

Dato:  

For OKNygaard A/S 
 

Nikolaj Mølgaard Nørgaard 
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Kunde: 
 

Elsted Øst - Hindbærhaven og 
Birkehaven 

Birkehaven 25 
8250 Lystrup 

 

Leveringsadresse: 
 

Birkehaven & Hindbærhaven Lystrup 
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Græs 

1.b.   Brugsplæne 

Beskrivelse 

Brugsplænen er robust, har stor 

slidstyrke og brugsværdi. 

Brugsplænen fremstår sund og 

overvejende grøn. Plænen er 

fortrinsvis jævn og ensartet.  

I brugsplænen er der kun lidt og spredt 

ukrudt. 

Synligt græsafklip kan forekomme i 

forbindelse med græsklipning 

 

 

Hvor 

Områder på kort markeret med GRØN-Flade 

Standard pleje 

 Græsklipning 20-22 gange årligt. 

 Græsklipning omkring forhindringer 6 gange årligt. 

 Opsamling af affald før/under græsklipning 

 Hvor der laves overkørsel på stier og veje blæses belægningen. Man kan ikke undgå at der i 
perioder eller i vådt vejr ligger mindre afklip på disse 

Supplerende pleje 

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Til brugsplæner 
tilbydes følgende supplerende pleje; Vertikalskæring, topdressing, vanding, ukrudtsbekæmpelse, 
bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe samt eftersåning af græs 

 

Bemærkninger/Forbehold 

Forbehold for kørsel med maskine. I længerevarende perioder med regn, kan der opstå ophold i 
den kontinuerlige klipning, grundet risiko for skadesdannelse på arealerne i form af sporkørsel.
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Græs 

1.d.   Fælledgræs 

Beskrivelse 

Fælledgræs er en grov græstype som 

tåler hyppigt brug.  

Fælledgræs er en sammen-hængende 

overflade, hvor jævnheden er tilpasset 

arealets brug. 

Fælledgræsset er mellemhøjt græs 

kombineret med anden flora. Der er 

normalt ikke større samlinger af 

uønsket opvækst af selvsåede buske 

og træer. 

 

 

Hvor 

Regnvandsbassin & Østligt regnvandsbassin Markeret på kort med BLÅ-Flade 

Standard pleje 

 Græsklipning 2 gange årligt af regnvandsbassin midt i græsarealet bassinerne klippes som 
udgangspunkt med robotklipper. Hvor der står siv med våd grund, klippes er ikke, med mindre 
det er muligt den pågældende dag. 

 Regnvandsbassinet i Østlige ende af arealet klippes 4 gange årligt i én kant omkring bassinet 
hvor det er muligt. 

 Buskrydning omkring forhindringer efter endt arbejde. 

Bestillingsarbejder 

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Til fælledgræs 
tilbydes følgende supplerende pleje; Vertikalskæring, topdressing, vanding, ukrudtsbekæmpelse, 
bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe samt eftersåning af græs 

Bemærkninger 

Forbehold for kørsel med maskine. I længerevarende perioder med regn, kan der opstå ophold 
i den kontinuerlige klipning, grundet risiko for skadesdannelse på arealerne i form af 
sporkørsel. 
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Hække 

4.d.   Levende hegn og krat 

Beskrivelse 

Det levende hegn og krat har til formål 

at give læ, afgrænse eller danne rum. 

Det levende hegn og krat skal fremstå 

tæt og linjeformet. 

Det levende hegn og krat består typisk 

af forskellige arter. 

 

 

 

 

 

Hvor 

Beplantninger med pil i græsarealer 

 

Standard pleje 

 Nedklipning 1 gang hvert andet år sidst udført i 2019. Udføres i februar måned. 

 Klippeaffald flises på stedet. 

 

Bestillingsarbejder  

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Til hegn og krat 
tilbydes følgende supplerende pleje; tilbagebeskæring, efterplantning, sygdoms- og 
skadedyrsbekæmpelse, ukrudtsbekæmpelse, jorddækning med flis samt gødskning. 

 

Bemærkninger 
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Træer 

5.b.   Fritvoksende træer 

Beskrivelse 

Et fritvoksende træ har en krone, der 

udvikles uden konkurrence fra andre 

træer.  

Træerne er altid fuldkronede og er 

placeret solitært og kan være 

opstammende.  

 

 

 

 

 

Hvor 

Omkring legepladsen 

 

Standard pleje 

 Fritrumsbeskæring af nedhængende grene samt døde eller beskadigede grene. 

 Fjernelse af stammeskud. 

 Affald bortskaffes til deponi. 

 

Bestillingsarbejder  

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Til fritstående 
træer tilbydes følgende supplerende pleje; Kroneløft, Kronereduktion, vanding, friklipning, 
jorddækning med flis, gødskning samt fældning med stødfræsning- 

 

Bemærkninger 



Serviceaftale 

 

OKNygaard A/S – Telefon nr.: 70 21 54 00 – CVR nr.: 35 39 48 18 – EAN nr.: 5 790 001 792 091 

 

Belægning 

6.a.   Faste belægninger  
 (trapper/terrænmure)  

Beskrivelse 

Faste belægninger anvendes til 

færdsel og ophold.  

Belægning kan bestå af asfalt, 

brolægning, belægningssten klinker 

m.m. 

Belægning bør være fri for ukrudt og 

snavs/affald. 

 

 

 

Hvor 

Faste belægninger stier, overkørsler og kantsten 

Alle asfalterede stier samt fortov fra Birkehaven 22 og ud til stamvejen 

Veje omfattet af aftalen er markeret på kort med ORANGE-Streg 

Stier omfattet af aftalen er markeret på kort med RØD-Streg 

Standard pleje 

 Ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning langs kanter på asfalterede stier 2 gange årligt 

 Ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning langs kantsten og overkørsler 1 gang årligt 

 Kantskæring af fortov fra Birkehaven 22 og ud til stamvejen 1 gang årligt 

 TOTAL fejning med Feje/ Suge bil 2 gange årligt, 1. gang i perioden 15. april – 1.maj. 2. gang i 
perioden 15. september – 1. oktober. Der må forventes larm ved udkørsel 

 

Bestillingsarbejder  

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Til faste 
belægninger tilbydes følgende supplerende pleje; Totalfejning, opretning af belægning, udskiftning 
af belægning, efterfyldning af fuger, kantskæring (belægning op mod græs), algebekæmpelse 
samt spuling af belægning 

 

Bemærkninger 
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Belægning 

8.    Ejendomsservice 

Beskrivelse 

Opgaver som rensning af afløb 

tagrender, vask af skilte og facader 

flagstænger, trappevask, viceværts-

opgaver m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor 

Ved legepladsen samt kontrol af rendestensbrønde 

 

Standard pleje 

 Legepladsen luge for ukrudt 2 gange årligt 

 Der holdes opsyn med drænbrønde løbende igennem sæsonen 

 Rendestensbrønde tømmes 1 gang årligt 

 

Bestillingsarbejder  

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Til 
ejendomsservice tilbydes en lang række forskellige supplerende ydelser. Drøft de enkelte 
muligheder med den pågældende repræsentant fra OKNygaard A/S. 

 

Bemærkninger 

 


