
Haven lige nu. Maj 2009. 

 

Haven viser sig lige nu fra sin smukkeste side, hvor blåregnen næsten står i fuld flor. Det tror jeg 

alle kan være enige i. Det er godt tænkt med den blåregn, og hvor der manglede, er der blevet 

plantet nye. Dog må vi igen appellere til 3. sals beboere om at sørge for at holde blåregnen væk fra 

taget. Aftal med Bent og Per om at komme og hjælpe med at holde den nede. 

Blomstrende klematis er også med til at gøre haven livlig. Vi vil undersøge om det er muligt at 

plante flere klematis sammen med blåregnen.  

 

Wessels Have har mange træer, og i efteråret og vinteren fældede vi nogle, som enten stod for tæt 

eller var blevet for store. Træer bliver store og i en have kan de selvfølgelig blive for store, så de må 

fælles. Vi i bestyrelsen gør vores bedste for at finde en god balance på dette område. Træerne er 

samtidig med til at give WH det særpræg med masser af fugle og mange kroge i haven, derfor er det 

vores beslutning at for hvert træ, der bliver fældet skal der plantes et nyt. Der vil således blive 

plantet træer i efteråret, hvilket er det bedste tidspunkt. Det kan lyde som en unødvendighed, men vi 

vil lige gøre opmærksom på, at havens træer og buske ikke må fælles eller beskæres af andre end 

vores havemand efter aftale med bestyrelsen. 

 

Af nyheder kan vi nævne de to bænke, som er opsat i haven. Vi håber at mange vil få glæde af dem. 

Det store bed mod nord ved skrænten mod pool-området vil blive nedlagt i løbet af denne sommer, 

fordi vi ikke synes, at det er pænt. Det er svært at få noget til at vokse ordentligt i det bed og det 

passer slet ikke ind i haven. At det bliver nedlagt betyder, at stenene rundt om bedet også vil blive 

fjernet på et tidspunkt. Der kan gå noget tid, fordi vi ikke ønsker at bekoste at få jorden fjernet, men 

med tiden vil det komme til at ligne havens øvrige bede. Vi vil lade snebærbuskene vokse længere 

ned og yderligere plante nogle jasminbuske, så bedet kommer til at ligne de andre bede i haven.  

 

Og så et hjertesuk: Vi vil opfordre alle til at tage deres ting med sig op eller ind på egne områder 

efter brug i haven. Vi ønsker ikke at I efterlader stole, legetøj eller andre ejendele på fællesarealerne, 

når I forlader haven. Ligeledes er det heller ikke legalt at tage fællesting med ind i privaten, lad 

fællesskabet beholde sit og tag jeres egne ting med jer, når I går.  

 

På vegne af bestyrelsen,  

 

Lisser Rye Ejersbo 


