
Kære Tom Desvig-Nielsen, 
  
På vegne af grundejerne i hhv. Snogekær 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68 og 80, tillader jeg mig hermed at fremsende 
nedenstående forslag til behandling på Generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen til forventet afholdelse i april 
2022. 
  
Ovenstående grundejere stiller hermed forslag til etablering af petanque-bane fra firmaet BIOBYG på grønt område i den 
vestlige ende af grundejerforeningen. Der henvises til bilag A, hvor ønske til placering er tydeligt angivet. 
  
Motivationen for dette forslag finder grund i et ønske om etablering af en aktivitet, hvor grundejerforeningens beboere har 
mulighed for at mødes på tværs af både alder og køn, men hvor aktivitetens faciliteter ikke skæmmer vores flotte område. 
Petanquebanen etableres således, at den kræver et minimum af vedligeholdelse og vil med sikkerhed kunne varetages under 
den nuværende vedligeholdelse af området. 
  
Forslaget til placering af bane bygger på en vurdering af den nuværende udnyttelse af det grønne areal, hvor østlig ende både 
omfatter troldelegepladsen samt fodboldbane, mens den vestlige ende udelukkende har en legeplads for mindre børn. 
Begrundelsen for placeringen på den sydlige side af stien er, at man på denne placering ikke forstyrrer beboerne i Snogekær 
44G, 44H og 44K, der alle har haver/terrasser ud til området. Til gengæld er beboerne i Snogedam 44R grundigt afskærmet 
mod evt. forstyrrelser fra banen. 
  
Vi har, som du kan se af nedenstående, allerede indhentet tilbud fra virksomheden BIOBYG 
(https://biobyg.dk/produkt/petanquebane-med-egetraeskanter/) og dette tilbud ligger til grund for vores forslag. 
  

Hej Jan 
  
Tak for snak og mail. 
  
Tilbud på nøglefærdig BIOBYG petanquebane 3x12 meter 
Pris: 34.000 kr. inkl moms 
  
Beskrivelse 
Banen anlægges med 7cm brede og 14 cm høje kanter i egetræ. Rammen fyldes med stigrus/slotsgrus som 
stampes og vibreres. Slotsgrus giver en overflade der både har høj bæreevne (er hård) og som samtidig tillader 
gennemtrængning af vand (dræn). 
  
Forventet levetid med lidt vedligehold af spilunderlag er 25+ år 

https://biobyg.dk/produkt/petanquebane-med-egetraeskanter/


  
Forbehold 
Området oprettes kun med almindelige håndredskaber og opklodsning. Tilbuddet indeholder ikke opretning til 
100% vatter med fx gravemaskiner. 
Vognmanden skal kunne tip-aflæsse slotsgrus ved den omtalte vendeplads. 
  
Anlæg ca 40 dage efter accept af tilbud.   

  
Vi ser frem til at modtage en bekræftelse på vores forslag og glæder os til, at forslaget vil blive taget op på 
førstkommende generalforsamling, hvor vi selvfølgelig vil være tilstede for at motivere forslaget yderligere. 
  
Med ønske om en god søndag. 
  
Med venlig hilsen 
  
Morten Thorsen 



 
 

Tilbud 2: 



 



 



 


