
Til Wessels Minde bestyrelse 
 

Havevandringen den 8. september 2015 havde som udgangspunkt at undersøge: 

1. Området udenfor polen langs glasvæggen 

2. Rosenbedet – flere roser 

3. Træet i Kildevældsgade 

4. Lindealleen. Et rul på hvert tredje år? 

5. Diverse 

 

Ad. 1: Vi blev enige om at sætte hibiscus i hvert mellemrum mellem de små buske – men tættere på ruden. 

Bunddække vil tage kraft fra især lavendlerne. Vi prøver at finde noget andet at lægge ud på jorden, som 

kan holde på jorden, når det regner kraftigt. Angående bevoksningen i midten har det aldrig være spisebær, 

men nogle bjerg-et-eller-andet. Hvis det skal blive pænt, er den bedste måde at klippe dem helt ned, fjerne 

det der ikke skal være der og så lade det vokse op igen. Alternativt kunne man også plante hibiscus der, 

men i første omgang synes jeg at man skal klippe det ned og lade det komme op igen.  

Ad. 2: Vi blev enige om at plante flere roser. Hvis der skal kunne vokse bunddække i bedene, så skal 

hækkene fjernes, hvilket jeg ikke forestiller mig er en god ide. Talte om noget andet dække, som kunne give 

kraft, flis, blade, kakao-bønner eller andet. Der er tre kvædetræer i disse bede. De to af dem er meget 

store, faktisk for store til at stå i et bed. De skal enten skæres ned – et stort arbejde at holde dem nede – 

eller fjernes og erstattes af noget andet. Jeg går ind for at vi finder noget mindre at sætte der, men i første 

omgang klipper vi dem ned. 

Ad. 3: Gartneren mente at han kunne skære det pænt ned, så det kunne blive stående. Den plan gik vi ind 

for, selvom vi havde talt om at fjerne det. 

Ad. 4: Hvis vi laver et rul i haven på hver tredje år, bliver træerne en del større og vil skygge en del mere. 

Han foreslog at vi kunne prøve med et par stykker, men advarede mod at den skygge de vil give, kan give 

ret sure reaktioner hos dem kommer til at ligge i skygge. Jeg mener at vi bør holde os til et rul på hvert 

andet år på skift mellem have og gade. Det betyder ikke noget negativt for rodnettet. 

Ad. 5: Vi så på skaderne ud for 83B havesiden. Der er en stor gren, som nu hænger for langt ned. Hvis den 

fjernes, går blåregnen for alvor ud, men den har ikke noget at holde fast i længere. Hærværket har større 

effekt end bare de grene, der allerede er skåret over. For at få den pæn igen, kan det koste at en del mere 

fjernes. 
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