
Haverapport: 

 

Til orientering om haven, som blev omtalt på vores generalforsamling. Vi har en dejlig have, som 

næsten har 20 år på bagen. Det kan især ses på træerne som har vokset sig store, for store vil nogle 

mene. Dog var der på generalforsamlingen stor enighed om, at bevare og vedligeholde vores flotte 

træer. Bestyrelsen følger retningslinjerne for haven, som de oprindeligt blev udtænkt. De 

oprindelige ideer kan læses i artiklerne på vores hjemmeside, men kort fortalt er det overordnede 

princip, at haven er opdelt i forskellige ’rum’, hvilket betyder, at man ikke kan se overalt fra enhver 

lejlighed. Der er så at sige lidt privathed over rummene, når man befinder sig der. Det drejer sig 

bl.a. om legepladsen, poolområdet og pergolaen.  

Lindetræerne bliver stynet hvert andet år og har således en toårig cyklus. Vi er i slutningen af en 

sådan cyklus nu, og haven fremstår derfor som meget frodig for tiden. Men selvfølgelig skal planter 

og træer vurderes, beskæres eller klippes, hvorfor bestyrelsen var på havevandring, tirsdag den 27. 

maj 2008, hvor vi besluttede følgende ting om haven: 

 

1. Takshækkene, som fører ind til fællesdørene skal klippes tættere, således at hækkene bliver 

smallere og gangen ind til dørene bredere. Også hækkene ved legepladsen, som danner de 

forskellige buer skal slankes, så man nemmere kan gå rundt derinde. 

 

2. Nogle af kirsebærtræerne kan fjernes. Det drejer sig om de træer, der står meget tæt og som 

tager kraft fra hinanden. Andre kan beskæres lidt i toppen. Akacietræet ved indgangen til 

garageanlægget ved legepladsen, bag pæretræet, må gerne blive fældet.  

 

3. Det lange tulipanbed sløjfes til fordel for nogle småbede, som de øvrige bede i haven. Vi 

ved, at det er et nord-bed, men lad os vælge nogle planter, der er hårdføre. De små bede i 

græsplænen sløjfes også, og der indkøbes 2 bænke – uden ryglæn – til at stille under træerne 

i stedet. 

 

Ad 1: Takshækkene er blevet klippet, mens de andre hække bliver klippet når de er afblomstret. 

Ad 2. Beskæring og fældning af træer sker samtidig med at lindetræerne bliver stynet sidst på 

sommeren. 

Ad 3: Dette vil foregå i løbet af den første del ag efteråret, hvor planter kan flyttes rundt. 


