
Kære medbeboere i Wessels Have – og særdeleshed de berørte beboere i K. 83B, 
 
Bestyrelsen har d. 1.september besigtiget skaderne efter hærværket på blåregnsbevoksningen 
over haveindgangen til K. 83B. Vi har i den forbindelse talt med beboerne i 5 af lejlighederne. 
Formålet var dels at få et overblik over skaden og dels evt. opklare, hvem der måtte være 
ansvarlige for udåden.  
 
Skaderne er omfattende: 
Ca. 50 % af blåregnens tykke grene over indgangen til K 83B er skåret/klippet over, hvilket 
betyder, at store dele af blåregnen vil gå ud i hele husets højde med deraf æstetiske såvel som 
sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser – fordi vi bliver nødt til at foranledige 
overskæring af de grene, der nu hænger fritsvævende med fare for nedfald og bortfjernelse af den 
nu visnende del af blåregnen for at forhindre, at den falder sammen og river resten med sig, hvilket 
i værste fald kan forårsage personskade – samt for at undgå at blåregns-søjlen kommer til at 
fremstå halv-vissen i en længere periode.  
 
I 2. sals højde er der yderligere foretaget overskæring af grene af mellemtykkelse – hvilket 
selvfølgelig vil få yderligere æstetiske konsekvenser for 3. sals beboere. 
 
Vi har ikke kunnet dokumentere ansvaret for de overklippede, tykke grene umiddelbart over 
indgangen i stueetagen, der hvor den væsentligste grenoverskæring er foretaget. Hvis nogle 
beboere måtte vide noget herom, vil vi gerne have den information. 
 
Næste skridt i denne for ejendommen og dens beboere kedelige sag vil være, at få et gartnerfirma 
til at bistå bestyrelsen med at vurdere, hvordan vi skal redde hvad reddes kan – og hvor meget det 
vil koste. I vil blive orienteret herom. 
 
Vi vil anmode beboerne om at være med til at værne om WH’s særegne værdier – og minde evt. 
nye eller uvidende beboere om, at man ikke bare kan begå selvtægt på ejendommen eller haven 
efter forgodtbefindende. Hvis man evt. måtte have ønsker om beskæring af beplantning, skal disse 
ønsker rettes til bestyrelsen, som så vil vurdere, hvad der kan gøres - med respekt af huset og 
haven. 
 
Det er strengt forbudt at beskære, fjerne eller foretage ændring af beplantning eller bygning i 
Wessels Have. 
Al beplantning er fælleseje, og ønskes der ændringer, skal det tages op på en generalforsamling! 
 
Mvh.  
Bestyrelsen 
 
 
 

 


