Udskiftning af støttemur og flisebelægning rundt om Kirsebærhøj,
Ærtemarken 91, Søborg
Plan for støttemur:
Rundt om foden af højen ind mod huset er anbragt en ca. 15 m lang støttevæg af ukendt, ældre
dato, i imprægneret træ med blomsterkumme. Træet er flere steder næsten rådnet igennem, og
konstruktionen har begrænset restlevetid.

Vi ønsker at udskifte støttevæggen med en støttemur i betonblokke, af udseende som dette
eksempel:

Bag støttemuren mod højen bliver der fyldt grus for at dræne regnvand og i bunden, bag
støttemuren bliver anbragt et drænrør for at fjerne nedsivende vand. Begge disse tiltag vil
stabilisere høj og støttemur, så udskridning undgås, selv ved langvarig regn.
Der bliver ikke fjernet muld fra højen eller foretaget andre indgreb, kun udskiftning af træværk med
ny støttemur og opfyldning af hulrummet med grus.

Plan for flisebelægning:
Den nuværende belægning på terrassen er almindelige 40×40 cm fortovsfliser, som er i dårlig
forfatning og ligger meget ujævnt med dårlig afvanding til følge.

Vi ønsker at erstatte flisebelægningen med en nyere, tilsvarende i 50×50 mørkegrå fliser, af
udseende som dette:

Belægningen bliver lavet i flere niveauer for at kompensere for terræn:

Vand og afløb:
Overfladeafløb fra terrasse og dræn fra støttemur føres til sandfangsbrønd og derefter til offentlig
kloak.

Trappetrin:
På nordsiden af højen er etableret nogle interimistiske trappetrin af fortovsfliser. Vi ved ikke
hvornår, da de fandtes, da vi overtog Ærtemarken 91 i 2005. Vi vil gerne fjerne dem, da de er
uskønne at se på.

Vi vil - såfremt det kan accepteres - fjerne dem varsomt uden at forstyrre mere end højst
nødvendigt og fylde hullerne efter dem op med muld til samme niveau og udseende som højen
rundt om.

Tidsplan:
Arbejdet forventes at begynde ultimo maj 2021 og være afsluttet inden sommerferien.
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