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Bilag 1: Information angående belysning af stisystemer 
Nedenstående billede udspecificerer, hvilke områder der er tale om i punkt III.  

Der er opstillet testlamper med 20 meters afstand ved søen, øverste venstre hjørne af kortudsnittet. Samt 
lamper med 10 meters afstand på den blå markerede sti. 

3 af de 5 testlamper er indstillet til varmt lys.  
2 af de 5 testlamper er indstillet til kraftigt lys. 
Det er svært at bedømme effekten af de forskellige lys indstillinger 
ud fra billedet. Så det kan på det kraftigste anbefales, at man tager 
et smut forbi testlamperne. 
Link til producentens hjemmeside: Solcellelampe. 
 
Nedenstående regneark indeholder bestyrelsens bud på, hvad 
opsætning med de forskellige afstand forventes at koste. 

1 lampe 1 flise 4 skruer/plugs 4 skiver Total pris pr lampe 
1.499 kr. 40 kr. 16 kr.  10,5 kr.           1.566,00 kr.  

Rød sti, længde i m Afstand mellem lamper i m Antal lamper Pris   
220 10 22  34.452,00 kr.    
220 15                 15   23.490,00 kr.    
220 20 11   17.226,00 kr.    

Blå sti, længde i m Afstand mellem lamper i m Antal lamper Pris   
120 10 12 18.792,00 kr.    
120 15 8   12.528,00 kr.    
120 20 6    9.396,00 kr.    

Rød + Blå sti, længde i m Afstand mellem lamper i m Antal lamper Pris   
340 10 34  53.244,00 kr.    
340 15                 23   36.018,00 kr.    
340 20 17   26.622,00 kr.    

 
  

Varmt lys Kraftigt lys 
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Bilag 2: Information angående "faunastriber" på vores grønne fællesarealer. 
En kortklippet græsplæne er et grønt ørkenlandskab sammenlignet med, hvad der kan skabes af 
biodiversitet. Hvis der plantes blomster og naturen får lov at gå sin gang, resultere det i et rigere dyreliv. 
Derfor ønsker vi at afprøve en løsning med "faunastriber", propfyldt med forskellige blomster og planter, 
frem for kortklippet græs. I områderne markeret med lilla, på billedet nedenfor:

 

Her er et inspirations link: https://voresnatur.nu/lav-vild-natur-hvor-du-bor 

Hvis i googler faunastriber, kommer der også et hav af flotte billeder, til inspiration. 

 


