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Skjern, den 7. december 2017 

Aftale om borgerinddragelse i forbindelse med drift af byrum i Den 

Grønne Korridor Skjern mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern 

UdviklingsForum og byrumsgrupperne. 
 

Byrummets Anlægget, arealets beliggenhed og afgrænsning: 

:  
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Aftalens parter: 
Byrumsgruppen, Lars Foged, Lars.Foged@Dadlnet.dk, 20336359, Niels Peter Jensen, 
npj@straahede.dk, 29648250  og Thomas Lynge, lynge@skjern-net.dk, 20461488 
Den Grønne Korridor Skjern, Bent Olsen, gitbent@skjern-net.dk , telefon 51906965 
Ringkøbing-Skjern Kommune, Mads Munksgaard, mads.munksgaard@rksk.dk , 20343928 
 

Formål med aftalen: 
At fastlægge byrumsgruppens opgaver i Anlægget og koordinere indsatsen med Ringkøbing-Skjern 
Kommune og Den Grønne Korridor Skjern. (Udvalg under Skjern UdviklingsForum) 
Der henvises til hovedaftalen mellem Skjern UdviklingsForum og Ringkøbing-Skjern Kommune 
vedrørende Den Grønne Korridor Skjern. Se bilag.  

Byrumsgruppens opgaver ved aftalens indgåelse:  
Hidtil har byrumsgruppen, Anlægsbanden efter aftale stået for: 

• Vedligehold af nyplantninger i Anlægget, dvs. ved Spejldammen, på Kirkeskolens boldplads 
og ved Legepladsen/ bøgepur mod Kirkehuset 

• Eftersyn i Fuglereden – som ellers må henhøre under Kirkeskolen 

• Oprydning ved de gravede grøfter i anlægget  

• Græstrimning af underskoven vest for Spejldammen i sin helhed for at få vækst i 
nyplantede bøgetræer, mod øst tilsvarende frem til og med statuen af Frederik den 7.  

• Vedligehold af de gamle rododendrons ved Frederik den 7. 

• Maling af legehus og toiletbygning efter behov 

• Fejning af Bro og beskyttelse/ afrensning af graffiti 

• Eftermaling af broerne efter behov  

• Træbeskyttelse af træfigurer årligt  

• Afkantning af spejldammen årligt + efter skøn  

• Græsning/ buskrydning mod åen ved legepladsen, så det fremstår som en grøn eng – vi 
slutter ved regnvandsudløbet  

• Græstrimning/ buskrydning fra Holger Larsens bro til K-T- Nielsens Bro og videre til 
Okkerdammen EFTER sommerferien – når engplanterne er afblomstrede  

 
Borgergruppens fremtidige opgaver og ansvar: 
Opgaver efter nærmere aftale: 

• Som hidtil og tilpasset, når beplantningerne om få år kræver inder vedligehold  

• Løbende akutte opgaver som vi aftaler os til ved månedsmøder  

• Vedligehold af scenen foran kirken 

• Grovrensning af bredden for træopvækst ved åbredden mod Kirkeskolen  

• Rensning for ukrudt – efter fræsning – ved de nyplantninger, der kommer foran kirken  

Kommunens fremtidige opgaver på arealet/ i området 
Aftales med Niels Tarpgaard og Mads Munksgaard. 

• Pasning af de nyplantede rododendrons  
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• Pasning af de nyplantede stauder ved legepladsen  

• Oprensning af Spejldammen 1 x årligt,  

• Alt vedrørende græsslåning opg respekt for først at slå over forårsløg langs Fredensgade 
efter skt. Hans!! 

• Grundnedslåning af bevoksninger ved åkanten fra regnvandsudløbet ved legepladsen til og 
med de private grunde ved Engtoften  

• Opstamning og udtynding af træer i Anlægget og ved åen  

• Hækklipning hvor det måtte trænges  

• Større plejeopgaver ved stier i Anlægget  

• Vedligehold af okkerdam  

Økonomi:  
Byrumsgruppen disponerer årligt over et mindre af SUF årligt fastsat beløb. 

• Pengene går primært til Anlægsbanden redskaber og mindre nyanskaffelser  

 
Specifikke/særlige aftaler: 
Aftaler om eventuelle skraldespande og disses tømning mv. 

• Tømning af skraldespande påhviler kommunen 

• Når og hvis der kommer en skulpturpark ved Grønningen n/ Vandtanken laves særskilte 
aftaler om vedligehold der 

 
Aftalens løbetid og eventuelle aftaler om evaluering: 
Her henvises til aftalen mellem Skjern UdviklingsForum og Ringkøbing Skjern Kommune. Kommer 
byrumsgruppen i en situation, hvor de aftalte opgaver ikke kan løses, tages kontakt til SUF’s 
udvalg, Den Grønne Korridor Skjern, ved Bent Olsen og en løsning forsøges aftalt. 

 
Underskrifter: 
 

Skjern, den _________________ 
 
Den Grønne Korridor Skjern: 
 
 
Repræsentanter for byrumsgruppen: 
 
 
Ringkøbing- Skjern Kommune:  
 


