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Projekt bypark i Gudbjerg 

 
Arealet er ejet af kirken og beliggende på modsatte side af landevej igennem byen overfor 
graverhus/kirkegård. Arealet er på ca. 44 x 50 m. Den eksisterende randbeplantning bliver stående 
og holdes i ørene. Stensætninger eftergås og indgangsparti bibeholdes kørestolsvenligt, dog med 
nyt smedejern og trappeforløb, gamle stød fra fældede træer på diget rodfræses. Arealet skal 
bearbejdes, planeres og justeres. 
Den nye park indrammes af et 2 m. bredt bøgepur indenfor eksisterende randbeplantning. Dette 
bøgepur bør i den nordlige ende af parken ikke overstige 100 cm. Og i syd ud mod landevej 60 cm. 
Måske dette pur skal etableres med et klippespor midt i, og purret skal altid fremstå skarpt-skåret 
og styret.  
Parkens blikfang bliver et stort cirkelrundt arrangement med en stor havepavillon som centrum. 
Adgangsvej og cirkel skal funderes med stabilgrus og udlægges med en overflade af slotsgrus. 
Bund i pavillon må gerne være belægningssten, betonfliser med striber af granit (chaussesten). 
Yderste cirkel er en brostensbord (gerne brugte røde svenske) lagt med et par cm. Overhøjde for 
at markere og holde på stimateriale. I denne brostensbord er placeret 4 bænke hvor man kan 
sidde og lade tankerne fare. Næste cirkel er gangsti som støder op til et hævet bed ca. 2 m. bredt 
og 50 cm. højt, muret gerne i samme brosten som det øvrige kantningsmateriale. Dette hævede 
bed skal tilplantes med planter som appellerer til vore sanser og være i en passende højde i 
forhold til f.eks. kørestolsbrugere. Næste cirkel er et rummeligt gangareal som støder op til en 10 
m. bred pavillon. Jeg forestiller mig en, på trods af størrelse let og elegant konstruktion med åbne 
sider og et asfaltbelagt tag, let svajende op til en spids. Denne pavillon kan evt. bruges til 
arrangementer, udendørsgudstjeneste, information om parkens tilblivelse osv. 
Der er 4 elementer mere i den nye bypark, en pigstensbelagt plads med en mega-stor natursten 
med parkens navn og årstal for tilblivelse. En plads, belagt eller tilplantet med lavt bundække, til 
en mindeplade eller skulptur med lidt indgraveret historik om apoteker Christian D. A. Hansen. Et 
lindetræ som skal blive til by-træ og et lille område til udendørs fitness, da vi jo gerne vil have 
masser af aktivitet i den nye bypark. Borde og bænke og ikke at forglemme, affaldsbeholder, til 
indtagelse af frokost for byens dagplejebørn eller cykelturister og hvem som måtte have lyst. 
Parkens beplantning bliver enkel og elegant med en type træer f.eks. Glansbladet tjørn som er et 
lille træ, smukt og graciøst. Som nævnt en moderne ramme af bøgepur, et spændende staudebed 
med fortrinsvis lægende og helsebringende robuste og solide planter som pendant til det hævede 
bed i det cirkelrunde arrangement.         
 
Indhent tilbud hos solide lokale håndværkere for den praktiske udførelse, jeg er gerne behjælpelig 
med fremskaffelse nogle af materialerne og planter til bedste dagspris. 
Tidshorisont, anlægsarbejde i sommermåneder og græssåning og plantningstidspunkt, efterår 
vinter og forår. 
 
Med venlig hilsen 
Tommy Christensen


	Punkt 2 - Bilag 39 - Bilag 7.3. Bypark - Bypark beskrivelse

