	
  

Mail fra Aarhus kommune, Teknik og Miljø den 21. april 2016
	
  	
  

Tilbud om forårsløg
Kære Fællesråd
Er I interesserede i gratis forårsløg?
Nu er de sidste forårsblomstrende løg snart blomsteret af, og planlægningen af efterårets
lægning af løg kan begynde.
Fællesrådene har igen i år mulighed for at søge om, at få tildelt en portion forårsblomstrende
løg, som kan berige lokalområderne med blomsteroplevelser.
Center for Byens Anvendelse uddeler i september måned 2016 forårsløg til 5 fællesråd:
•

enten 2000 stk. store løg (f.eks. påskeliljer, pinseliljer)

•

eller 3000 stk. små løg (f.eks. krokus, snepryd, skilla)

Små løg er ikke egnede til at vokse i højtvoksende naturgræs eller kraftig bunddækkeplantning.
Som en tommelfingerregel kan man regne med, at store løg lægges gennemsnitlig 25-30 stk. pr.
m2, små løg lidt tættere 40-60 stk. pr. m2.

Samarbejdsmodel
Center for Byens Anvendelse giver løgene, mens Fællesrådet og borgerne til gengæld skal
investere og organisere arbejdskraften og lægge løgene i jorden.

Fællesrådets forarbejde
Fællesrådet skal finde frem til et velegnet centralt beliggende areal, hvor blomsterne vil være
synlige for offentligheden. Det udvalgte areal kan have såvel offentlig, privat eller fælles status.
Det er Fællesrådets ansvar at få en aftale i stand med grundejeren. Hvis det udvalgte område er
vej- eller parkareal i Center for Byens Anvendelses regi, er det ikke nødvendigt at have denne
aftale i stand på forhånd.
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Det udvalgte areal kan være bevokset med græs, det kan være skovbund eller arealer med
bunddækkeplanter (vedbend eller lign.).
Vandlidende jorde, meget tørre steder eller meget fast jord / grus skal undgås, og der må ikke
lægges løg i naturområder eller i de kommunale skove.

Man skal være opmærksom på, at løgvæksterne efter afblomstring skal have lov at afmodne.
Det betyder, at man først skal klippe græsarealerne, hvor løgene ligger i juni måned. Det kan se
lidt sjusket ud, og derfor skal der ved udvælgelsen af arealer tænkes på, hvor man kan
acceptere at have det høje græs i en periode.

Center for Byens Anvendelses betingelser.

Løgene skal lægges hurtigst muligt efter modtagelse - sidst i september måned. Løgene
skal lægges i store grupper på arealer, der er centrale i bydelen og synlige for offentligheden.

Kriterier for udvælgelse


Arealet skal være velvalgt i henhold til ovennævnte betingelser.



Idé, farveholdning og projekt skal være kort og klart beskrevet.



Fællesråd, der ikke tidligere har modtaget løg, prioriteres tildeling.

Tidsfrist og tidsplan
Der skal fremsendes en mail til Center for Byens Anvendelse, som redegør for, hvor løgene
ønskes lagt, hvilke løg der vælges og hvilken virkning, der ønskes opnået.

Ansøgningen sendes til byensanvendelse@aarhus.dk

Center for Byens Anvendelse skal have Fællesrådets ansøgning i hænde senest
6. juni 2016
Fællesrådene får i begyndelsen af juli svar på ansøgningen. .
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