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Forslag til hvordan Jungshoved by kan 
forgrønnes og forskønnes, så der skabes en god 

stemning i byen og grundlag for bedre 
biodiversitet.



Forslag 1 Forslag 1 –– byskilt og byskilt og 
hastighedhastighed

• Byskiltet flyttes mod vest så forsamlingshuset ligger i byen

• Indgangen til byen forsnævres visuelt med malede spærreflader, et 
snoet forløb og en ”port” af træer eller evt. buske så hastigheden 
reduceres.

• Udformes så landbrugsmaskiner stadig kan passere.

• Opsætning af skilte med ”advarsel” om stærekasser. Stærekasserne 
placeres på høje stolper forskellige relevante steder i byen.

• Målet er en reduceret hastighed for biler gennem byen – og en 
løsning som kan spille sammen med en senere trafikplan for hele 
Jungshoved med fx 2 minus 1 veje.

• Mulighed for (på sigt) at skabe en mere attraktiv og sikker vej for 
gående mod Stenstrup og videre ud på Jungshoved.



Forslag 2 Forslag 2 –– vandvvandvæærketrket

• Vandværket med indhegning ”pakkes ind” i træer og buske 
for at camouflere trådhegnet og bygningen.

• Vi foreslår lind, hassel, hvidtjørn, fuglekirsebær, hunderose 
og solbær.

• Trådhegnet kan måske rykkes lidt tilbage fra vejen

• Trådhegnet kan mod vejen skjules af buske eller 
klatreplanter.



Forslag 3 Forslag 3 –– Mere liv ved Mere liv ved 

KKøøbmandsgbmandsgåårdenrden

• Skabe et ”grønt torv” med cafemiljø som indbyder til at 
stoppe op og/eller sætte farten ned.

• Plante små træer/buske – eller opstille plantekasser på arealet 
ud mod Fuglsangsvej.

• Beplantning skal spille sammen med gavlmaleri og 
Købmandsgårdens funktioner

• Kan skabe sammenhæng med landsbyhaven.



Forslag 4 Forslag 4 –– Jungshoved skoleJungshoved skole

• Skolen er flot og velfungerende men skæmmes lidt af det høje 
trådhegn.

• Trådhegnet foreslås erstattet af et lavere og kønnere hegn.

• Ideelt trækkes hegnet lidt (1-2 meter) tilbage fra vejen, så der 
bliver plads til en lav beplantning ud mod vejen

• Hvis trådhegnet ikke kan fjernes kan det tilplantes med 
klatreplanter.



Forslag 5 Forslag 5 –– Vandhul pVandhul påå
MislehMislehøøjvejjvej

• Forslag om at omdanne vandhullet fra en status som teknisk 
anlæg uden adgang til et rekreativt område med liv og 
adgang

• Vandfladen øges ved at afgrave skrænter og sørge for en 
”blid” hælding

• Starte skrænterne tættere på vejen end nu

• Reducere dybden i vandhullet med den afgravede ler fra 
skrænterne

• Sikre fortsat funktionalitet af anlægget.

• Fjerne hegnet omkring anlægget

• Mulighed for (løv)frøer og blomsterrabat



Forslag 6 Forslag 6 –– Blomsterrabatter Blomsterrabatter 
• Inden for byskiltene etableres ½-1 meter brede 

blomsterrabatter med henblik på forskønnelse og for 
biodiversitet.

• Græstørv skrælles af og erstattes af næringsfattig sand/grus 
blanding.

• Sås til med udvalgt frøblanding med blomster 
hjemmehørende på Jungshoved



Forslag 7 Forslag 7 –– flere trflere trææer i byen er i byen 
• Skabe et allépræg gennem byen med primært æbletræer.

• Skal supplere eksisterende træer

• Grupper af træer i udkanten af byen som ”viser vej” mod 
nabobyer – æbletræer mod nord, navr mod øst, æble/kirsebær 
mod syd – lokale sorter skal findes

• Tilbud om træer til private haver, som plantes til fælles bedste 
og som kan ses fra vejen.

• Træer giver lidt udfordringer med vejsikkerhed – men det må
kunne løses med kreative forslag og en afpasset hastighed og 
beskyttelse.



Forslag 8 Forslag 8 –– TDCTDC--bygningenbygningen
• TDC-bygningen giver et ”dødt” område med betonfacader, 

trådhegn og betonsten som belægning.

• Helt væk med bygning, hegn og belægning – men mindre kan 
gøre det

• Hegnet kan fjernes og der kan beplantes med træer og buske

• Arealet bør indtænkes som en attraktiv adgangsvej til 
folkeparken


