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Steen Bille Torv
Trøjborg fællesråd vil meget gerne ansøg om en portion forårsløg til lægning i september 2020. 
Vi vil starte med at lægge løg på Steen Billes Torv.  Pladsen bliver brugt af mange mennesker så snart vejret 
er godt, ikke mindst legepladsen der er den eneste offentlige legeplads på Trøjborg.  Tiltaget vil derfor glæde 
mange.  Men forårsløgene risikere også at blive trådt ned pga det store besøgs tryk.  Vi forslå derfor at 
lægge dem i tre buer langs hegnet mod øst og bagved to bænke på modsate sidde mod vest.  Her vil forårs-
blomsterne få lov at stå i fred og være bestyttet mod færdels. Se planen side 2

            Blanding 1. Mixture Houten -  længe blomstrende blanding af botaniske /stor blomstrende krokus, 
botaniske tulipaner og narcisser, samt perlehyacint og vibeæg. 
Denne blanding lægges bag ved de to bænke og langs hegnet. Her leger børnene ikke og folk slår sig heller 
ikke ned på græsset b.la pga hundetoiletes nærhed. og skygge.  Græsset kan slåes i juli. 

            Blanding 2. Mixture Maastricht - Krokus blanding med botaniske og storblomstrende. 
Folk sidder langs hegnet når vejret er godt.  Vi har derfor lavet plads så folk stadig kan slå sig ned mellem 
løgfelterne i det tidlige forår.  For at græsset og plænen kan benyttet til fulde om sommeren hvor der er 
mest tryk på forslå vi en krokus blanding så græsset allerede kan slåes i maj.  

Insektvenlige og robuste løg.
Løg blandingerne er valgt b.la pga af de er værdifulde for bier og andre insekter i det tidlige forår og der-
med øger biodiversiteten. Blandingerne er desuden sammensat til plæner/rabbatter og består hovedsageligt 
af botaniske løg hvilket giver robust løg der vil komme igen år efter år.  Hvis betingleserne er gode og græs-
set ikke bliver slået for tidligt er det desuden løg der spreder sig. 

Farverige og effektfuld. 
Det er farverige blandinger der vil give liv til den ellers blomster og farve fattige plads.  
De to blandinger harmonere desuden pga de botaniske krokus går igen i begge i blandingerne. 
Mixture Houten blandningen passer desuden godt sammen med de hvid klematis der blomster i maj på 
hegnet, se side 3.   Vi vil selvføgelig gerne have tildelt så mange løg som muligt og håber I vil give os max 
antal på 3000 stk. - så vi kan lægge minimum 60- 68 stk pr m2.  Der skal en del løg til for at få et effektfuld 
resultat allerede det første forår.  Og hvis der er mange løg / blomster i felterne er vi overbevist om at folk 
vil passe bedre på og ikke benytte græsarealet så længe der er blomster.  1/4



Egetræssveller

Steen Billes Torv

Ansøgning til forårsløg på Trøjborg 2020

1. Løg i plænen - blomster fra februar til maj.14 m2 

2. Løg i plænen - blomster fra februar til marts. 30 m2

Eksisterende borge plant selv bede. - Trænger til fornyelse. 
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Egetræssveller

Mixture Maastricht

1. Mixture Houten -  længe blomstrende blanding af mange forskellige løg der vil 
blomstre fra februar til maj.  Farverne i blandinge passer godt til de hvid klematis der 
klatre på hegnet og ligeledes blomster i maj.  Græsset kan slåes i juli. 

Fotos fra Steen Billes Torv tage den 6 maj 2020. De to ønskede placeringer af forårsløg. 
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2. Mixture Maastricht - Blanding af botani-
ske og storblomstrende krokus. 
Græset kan slåes i maj allerede. 



Egetræssveller

Ansøgning til forårsløg på Trøjborg 2020

Løg i græsset bagved bænkene ialt 14 m2 Løg i plænen langs hegnet ialt 30 m2

Mixture Houten Mixture Maastricht

De foreslået løg mix fra DLF / JUB Holland. Info fra DLF katalog 2020
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