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Dokumenttekst:

Kære Tycho og John,

Så har vi målt, planlagt, målt om igen og planlagt på ny.
Jeg har derefter lavet vedhæftede situationsplan for ny-placering af HtM gældende fra sæsonen 
2015.
Den er udarbejdet ud fra de ting vi diskuterede til besigtigelsen på marken, og om som Thomas og 
jeg syntes der var gehør for hos Moldow og Niebuhr. Samtidig med at vi beholder det samme areal 
som vi har nu til HtM.
Jeg har brugt matrikel kortet denne gang, jeg håber det er mere overskueligt og fyldestgørende.

Noter til planen:
1) Det 1. oprindelige HtM stykke placeret tættest på Moldow bliver omlagt til Rabarbergaardens 
egenproduktion. Dvs. uden HtM børn på.
2) Det 2. oprindelige HtM stykke placeret parallelt me 1. oprindelige stykke, og længst fra 
Moldow’s hæk (30,2 m.) bevares.
3) Det 1. oprindelige HtM stykke flyttes over ved siden af dyrefolden. Det placeres 40 meter fra 
Niebuhrs hæk.
4) Det stykke der ligger tættest på Niebuhr er fortsat til Rabarbergaardens egenproduktion.
5) Udekøkkenet flyttes ind på stykket så det er 25 meter fra Niebuhrs hæk.
6) Vandposten flyttes ligeledes længere ind på stykket så den også flygter de 25 meter fra Niebuhrs 
hæk. Krydderurte kasserne nedlægges.
7) Bålsted og bænke flyttes om på den anden side af hus og placeres mellem det ny HtM stykke og 
bevægelsesbanen.
8) Hus I og II, halmborg, bevægelsesbane og jordskok labyrint forbliver på samme sted.

Sig endelig til hvis det ikke giver mening eller skal se anderledes ud.
Nu skal der være nabohøring, og ville du Tycho så invitere udvalget ud og se efter sommer?
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