
Referat af havemøde i Wesselsminde (WM) den 18.08.15 

Til stede: Lone, Mads, Niels, Lis, Kirsten, Lisser - Magnus nåede desværre ikke at komme, men vi var 

orienteret. 

Vi mødtes i pergolaen og startede der. Dagsordenen var en havevandring med diskussion og mulighed for 

forslag til dynamiske forbedringer. 

Pergolaen:  

Blåregnen vil blive skåret ned i efteråret for at få de bare grene væk og få den lavere og pænere. Gartneren 

foreslog at den blev skåret ned til 150cm fra jorden, men vi laver et kompromis med Per om at bevare 

nogle af de tykke grene øverst, så det ikke bliver helt bart over vinteren. 

Jorden omkring roserne virker meget udpint. Vi foreslår at der bliver tilført kompostjord. Vi vil også 

undersøge om der er et bunddække (der blev talt om lavendler), der går sammen med roser, og endelig vil 

vi gerne have plantet flere roser – eventuelt i forskellig højde.  LRE taler med Per 

Haven: 

Lindetræerne foreslås stynede hvert 3. år, som havearkitekten foreslog. Et forslag om at gøre dem lidt 

lavere blev nedstemt. 

Der har tilsyneladende været en ekstra lind symmetrisk om stien fra Helsingborggade mod poolen. Vi 

besluttede at der ikke manglede nogen lind og planter derfor ingen. Derimod planter vi et kirsebærtræ tæt 

ved trappen til poolen – et ønske fra Elvis. 

Vi besluttede ikke at plante flere træer i bedene ved Helsingborggade, selvom der er fjernet et sygt træ. Vi 

besluttede at tage hensyn til folks solbehov. 

Skurene på Vennemindevej og ved garagen trænger til maling. LRE orienterer Per.  

Forslag om duebeskyttere – som på legepladsen kan sættes op i akacietræerne ved garageindgangen. 

Der bliver ikke plantet et nyt akacietræ ved garageindgang nærmest Helsingborggade. 

Etablering af komposteringskasse(r) ved garageindgang tæt ved viceværtkontor. Vi undersøger nærmere, 

hvilke muligheder der. Det skal være store beholdere. Per er allerede adviseret. 

Området ved og omkring poolen, inklusiv skråningerne. 

Vi fuldfører at skære bunddække, buske, på skråninger ned i løbet af de næste par år. Syge træer bliver 

erstattet af nye, hvis nødvendigt. Der beskæres, så visne grene kommer væk. Selvsåede træer og buske 

fjernes. 

Alle akacietræer på det flade areal om poolen bliver fjernet for ikke at skade membranen. Når træerne er 

fjernet kan vi eventuelt få rettet fliserne op, hvor rødderne har skubbet dem rundt. De nye små buske langs 

poolruden står i udpint jord. Vi talte om at plante bunddække som kunne tage af for vandet og bevare 

jorden mindre udpint – det kunne være Venkaer. LRE taler med Per om det.  Vi talte også om nogle højere 



buske bagved de mindre buske – vi undersøger og spørger også om Per har forslag. Hvis det ikke hjælper på 

udpiningen af jorden, kunne vi sætte tagrender forbundet med en regnvandstønde op – men først giver vi 

planterne en chance. 

Området mod Helsingborggaden ved poolen, foreslår vi, bliver højbede, som beboere kan plante til med 

grøntsager, urter eller blomster. Vi undersøger, hvad der findes, så det bliver pænt at se på. Der er mange 

steder i København, hvor man er begyndt at have sådan nogle haver. Vi vil også investere i en bænk, så det 

bliver et rart sted at komme for alle, der er interesserede i at være med til at så og høste – eller bare hygge. 

Der er bare pletter, hvor der mangler buske. LRE beder Per om at sætte nogle, hvor der mangler. 

Referent: Lisser Rye Ejersbo (LRE), formand for WM  


