Information fra Wessels Minde februar 2017
Vi har i efteråret 2016 gennemgået haven med vores gartner, som også er havearkitekt.
Vi havde især fokus på beskæringer af buske og træer, området omkring poolen, rosenhækken,
beplantningen langs Helsingborggade, pergolaen, indkøb af plantekasser og området i det sydvestlige
hjørne af haven.
Beskæring af buske, hække og træer:
Der var ønsker fra nogle beboere på Vennemindevej om beskæring af træer og buske ud for deres
ejendom. Det er kommet med i planen. Der er nogle træer, der ikke har det så godt i den nordvestlige
runddel. Vi er opmærksomme på dem og vil plante nye, hvis de ikke klarer det. Ligeledes med et
kirsebærtræ på skrænten mod Vennemindevej.
De lave snebærbuske på skrænten mod Vennemindevej vil blive beskåret foråret 2018.
Takshækkene er blevet for brede, hvorfor de i løbet af foråret vil blive beskåret på en nye måde. Der bliver
taget en pæn bid af dem udefra, men kun udefra i år. Næste år vil de blive klippet indefra, så de opnår en
bedre tykkelse. Således vil de igennem beskæringen stadig beskytte privatlivet.
Bøgehækken om pergolaen vil blive klippet anderledes i år, mere konisk. Den vil blive klippet af to
omgange.
Blåregnen i pergolaen bliver først klippet i 2018.

Området omkring poolen:
Der er mange selvsåede planter i området omkring poolen. De skal væk, så de oprindelige planter kan
komme til deres ret. Det virker ret rodet lige nu, men det er planen at der skal ryddes op i hele det område.

Rosenhækken:
Også i hækken er der groet mange selvsåede planter frem, især snebær. Planen er at hækken skal føres
tilbage til en rosenhæk, som både er smuk at se på og måske ligefrem kan sprede en duft af roser. Arbejdet
i øjeblikket er at fjerne alt det selvsåede, så vi kan få syn for sagen og plante de rigtige roser, når det andet
er fjernet.

Helsingborggade:
De lave snebærbuske langs Helsingborggade klippes ned og de selvsåede planter fjernes. I stedet sættes
nogle små lave rønnebær træer på fire strategiske steder.

Området i det sydvestlige hjørne:
Der ligger et meget trist område ud fra den sydlige del af Vennemindevej – som jo også er en del af haven.
Vi har diskuteret, hvordan vi kunne gøre det lidt hyggeligere. Planen er at plankeværket bliver malet og
nogle plantekasser til beboernes egen beplantning og pasning sættes ind i dette gårdområde.

Plantekasser:
Der indkøbes plantekasser til den østlige side af poolen, som også bliver til fælles beplantning af fx
krydderurter mm.

Pergolaen:
Der bliver plantet en lille almindelig røn i bedet, nærmest garagen, hvor en busk er gået ud.

Færdige projekter:
Kompostbeholder, plantning af et lille æbletræ på venstre side af østindgangen til garagen (det bliver aldrig
så stort, så det vil genere for solen i Helsingborggade), en wienerbusk, indkøb af maskine til flisning af grene
fra haven, flisen bliver fordelt i bedene, så alt kommer tilbage til haven.

Storskrald:
Der er nogen der benytter vores storskraldsordning til at komme af md deres private byggeaffald. Det er
STRENGT FORBUDT. I øjeblikket er en af beholderne fyldt med meget tungt byggeaffald, som
storskraldsordningen ikke indebærer. Det betyder, at det skal afhentet og køres væk på anden måde. Det er
ikke rimeligt at bruge fællesskabet på den måde.

Vores møder i WM’s bestyrelse holdes virtuelt.
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