
 

 

 

 

 

 

Nyt om HAVEN den 24. oktober 2019 
 
I den nærmeste fremtid, vil der igen ske noget nyt i vore haver. Nemlig 

fornyelse af forvoksede planter og plantning af nyt. 

Det sker i overensstemmelse med forslag fra det “gamle” haveudvalg, 

havearkitekten og gartneren.  

Område 1 (bag 21-25): 

Mellem altanerne plantes dværgsyren. I hjørnet en sommerfuglebusk. 

Hækken langs Christiansminde vej fornyes således at ligusterhækken 

langs Ejegodvej forlænges op til tørregården. Buskadset parallelt med 

tørregården fjernes og der plantes nye blomstrende buske i stedet for. 

Der etableres en lund med japansk kirsebær træer i området nederst i 

haven ved Ejegodvej. Langs Ejegodvej fyldes ud med træer: Eg og lærk. 

Område 2 (bag 33-37): 

Mellem altanerne plantes japansk spiræa. I hjørnet en sommerfuglebusk. 

Der ryddes op omkring troldhaslen. Magnolie træer plantes i “trekanten” 

mellem eksisterende træer. 

Syd for troldhaslen lægges fliser i opholdsstedet, som er indrammet af 

hække. Senere tages stilling til legepladsen. 

Område 3 (bag 39-43): 

Mellem altanerne plantes dværgsyren. I hjørnet en sommerfuglebusk.  

Den gamle hæk langs Orupgård vej fornyes med japansk spiræa. Hækken 

går rundt om hjørnet næsten op til enden af redskabsskuret. Langs 

carportene og hen til redskabsskuret laves en lille sti, som giver adgang til 

vedligeholdelse af træværket. Den belægges med slotsgrus. Foran stien 

plantes kristtjørn, hver anden med spættede blade. 
Der plantes en hæk i rundingen fra de nye carporte og hen til gangstien 

ved tørrepladsen. Der plantes en lund af japansk kirsebær th. og tv. for 

pergolaen. Der plantes en duftjasmin i hjørnet ved Fjordvej og Orupgård 

vej. 

Område 4 (bag 51-55): 

Mellem altanerne plantes japansk spiræa. I hjørnet en sommerfuglebusk. 

Buskadset foran nr. 55 erstattes af duftjasmin. Der plantes en bøgehæk fra 

cedertræet og rundt om pergolaen. På begge sider af stien fra Fjordvej 

plantes magnolie træer, to på den ene side, tre på den anden. Senere tages 

stilling til legepladsen. 
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fra “gamle“ haveudvalg, Kathrine Sp. Jacobsen, Form. f. Haveudvalget. 


