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Referat, Vejflora, møde den 15.april 2019 kl. 18-20 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud  

Annemette S. Elbrønd X   

Gunvor Asbjerg X   

Christian Boehm X   

Morten Bjerre X   

Sune Madsen  X  

Steen Hansen X   

Svend-Erik Jensen  X  

Lise Tarnow   Ingen reaktion. 

Henning Delf Nissen X  Mødeindkalder/referent 

 

Det godkendte referat sendes til Vordingborg Kommune og til lokalrådet til offentliggørelse. 
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1 Byskiltenes placering bruges 
som beskrivelse af 
indsatssteder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mislehøjvej: 
Sø ved skiltet. Søen er paragraf 3 beskyttet efter 
naturbeskyttelsesloven 
  
Spørgsmål til kommunen. 
Kan vi hæve bundkoten? 
Kan vi hæve vandspejlet? 
Eksisterende trådhegn erstattes med lavt træhegn, eller 
eksisterende trådhegn skjules med beplantning 
Hvis vandspejl kan hæves foreslås det, at afgrave siderne så 
der kan komme frøer i bassinet. 
Hvis vandspejlet ikke kan hæves foreslås plantning af 
lindetræer på syd- og østsiden samt eksempelvis efeu på nord- 
og vestsiden. 
 
Skovvangsvej: Læhegn langs sydsiden af vejen tyndes ud og 
renoveres. 
 
Byskilt på Jungshovedvej, østside:  
Byskiltet kan med fordel flyttes længere mod Bønsvig, en 
placering mellem Togeholt og Bønsvig kan anbefales.  
En anden placering kunne være ved Bøged strandvejs 
udmunding i Jungshovedvej, cirka ud for nummer 82 
 
Området ved skiltets nuværende placering: 
Ingen kommentarer, lodsejer fjerner selv stolperne langs 
vejen.  
 
Byskilt på Fuglsangvej: 
Her plantes ÆBLER, eventuelt blommer.  
 
Annemette eftersøger stedtypiske sorter. 
 
Placering af byskiltet: 
Der er enighed om, at byskiltet er korrekt placeret.  
 
Byskiltet på Jungshovedvej, vestside: 
 
Gruppen foreslår, at skiltet flyttes længere mod vest, så 
forsamlingshuset kommer med i byen. 
 
Vejsiderne, på begge sider af vejen, foreslår vi, at der 
alternerende plantes blomme- og æbletræer på strækningen fra 
den nye placering til, enten vandværket, nr. 40A eller helt 
frem til nr. 42A 
Trådhegn omkring vandværket skjules med to rækker planter, 
en på hver side af hegnet. Der kunne eventuelt plantes tjørn. 
På arealet mellem vandværket (nr. 40A) og nr. 40B foreslås en 
beplantning med lindetræer. 
 
På arealet bag Jungshovedvej 42-42 A og mellem 42A og 40B 
foreslås etableret et engareal med en lille sø. 
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2 Området, Jungshovedvej 58 
og pladsen bag 

Spørgsmål til kommunen: 
Kan kommunen oplyse, hvad bygningen, Jungshovedvej 58 
(vist en nedlagt telefoncentral) bruges til? 
Kan den nedrives? 
Kan  eventuelt genbruges som depot til Folkeparken. 
 
Hvis bygningen ikke kan nedrives, skjules den bag 
beplantning langs trådhegnet, eventuelt efeu langs vej og tjørn 
eller lind mod oplagspladsen. 
Er pladsen bag omtalte bygning privatejet? 
Kan der ryddes op, så der fås en indgangsvej til 
FOLKEPARKEN fra Jungshovedvej? 

3 Området vest og syd for 
Købmandsgården 

Der kunne eventuelt etableres en art forhave, der vil kunne 
fremme lysten til at holde pause ved købmandsgården. 
Inspiration kan måske findes i den medsendte PDF-fil.   
 

4 Skal vi etablere noget uplejet 
terræn? Får vi noget ud af at 
kontakte Vild med Vilje? 

Vi foreslår, at specifikke områder langs vejene til Bønsvig og 
Roneklint udlægges til ”forvildning” ved at afklip fjernes efter 
slåning. Kommunens driftsplan efterlyses, så muligheden for 
en eventuel justering af planen kan indgå i projektet. Afklip 
kan eventuelt omsættes i biogasanlægget på Over Lyngen.   
 

5 Kan vi finde eksterne 
sponsorer? 
 

Emnet blev ikke behandlet 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Gunvor udpeger interesseområder til ”forvildning”  Løbende 

Christian finder priser på træer til plantning Løbende 

Skilte ved T- krydset Neblevej-Jungshovedvej, forslaget 
viderebringes til de øvrige grupper ved styregruppemødet 
d.23.april 

Styregruppemødet 

  

  

 

Næste møde Referent næste møde  

13. maj kl. 18:00 
Derudover mailkommunikation 

Henning  

 


