
Haveplaner Grønt udvalg

Havekonsulent Hanne Nippin besøgte os en novemberdag i 2020. Det 
kom der en meget hyggelig havevandring ud af. Efterfølgende skitserede 
hun de forslag, hun var kommet med nede i fælleshuset og det satte en 

masse tanker i gang hos os her fra grønt udvalg, som vi har arbejdet 
videre med. En del af ting er allerede ført ud i virkeligheden. 



Hanne Nippin oplæg ved vendepladsen



Vores 

fortolkning 
Rhododendron bedet
som blev rykket op 
mod skuret. Det er lavt 
voksende 
rhododendron i blålige 
og lilla farver.

Vi kom i påskehumør, 
så der smuttede lige et 
par påskeliljer ned i 
bedet.



Og potentil hækken

som ganske vist er lidt lille lige 
nu, men som er begyndt at 
blomstre med hvide blomster-
og det skulle den gerne gøre 
indtil oktober!



Trappen med solbærhæk og blåbær



Så fik vi også lige 
flyttet lidt 
kæmpestenbræk, 
som Elisabeth 
forærede os



Og hindbærbedet, og stikkelsbær fra Henny!



Og krydderurtebedet og  Korona jordbærrene



Så er der lige 
højbedene –

de er private!



Hanne Nippin plan om hækken bag grillpladsen:
Her foreslår hun, at fjerne nogle fjeldribs hækplanter, og 
erstatte dem af kornel, som har hvide blomster og røde grene.
I år er planen at beskære de bagerste fjeldribs mere nænsomt, 
og først til næste år beslutte, om der skal udskiftes planter.



Hanne Nippin oplæg mellem 1 og 2 og langs 
Hjelmagervej



Der blev opsat flethegn langs Hjelmagervej. Vi får nok ikke ug for det 
kunstneriske udtryk, men planen er, at det kun skal bestå indtil 
buskene er høje nok til at dække for indsyn



Vores plante fortolkning langs Hjelmagervej



Sådan ser det ud 
idag



Blomme og 
æbletræerne



Der blev lige 
tilføjet en hæk 
af 
snedrivebuske, 
der ser ud til at 
vil blomstre i år 



Vinkel bedet

med lyserøde sommerfuglebuske, 
kejserbuske og  pompon georginer



Kommende 
blomstereng bag 
plankeværket

På sigt også sti og 
blomstereng mellem 
frugttræerne



• Denne blanding af engblomsterfrø egner sig til lerjord og består af 
arter med en høj pollen - og nektarproduktion. En stor del af arterne er 
vildtvoksende i Danmark. Der indgår enårige arter for en rig 
blomstring allerede første år og derefter tager de flerårige arter over. 
Engblanding til lerjord anbefales af Danmarks Biavlerforening.

Engblanding for lerjord DLF anbefalet af  Danskbiavlerforening



For de nørdede! Det indeholder blandingen
Desværre er den ikke helt billig 1 kg til 500 m2 2000 kr.

• Flerårige: Hørblomst, Linum perenne; Forglemmigej, Myosotis 
alpestris; Alm. røllike, Achillea millefolium; Fjernellike, Dianthus 
plumarius; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva 
moschata; Hvid okseøje, Chrysanthemum 
leucanthemum; Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia 
vulgaris

• Enårige: Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea 
cyanus; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Hør, Linum grandiflorum 
rubrum; Judaspenge, Lunaria annua; Skærmsløjfeblomst, Iberis 
umbellata; Klinte, Agrostemma githago; Alm. hjulkrone, Borago 
officinalis; Brudeslør, Gysophila elegans; Ridderspore, Delphinum 
consolida; Knippelimurt, Silene armenia

• Toårige: Gyldenlak, Cherianthus cheirii/allionii; Alm. slangehoved, Echium 
vulgare; Fingerbøl, Digitalis purpurea



Der er igen plantet nye Georginer langs endevæg ved nr. 22



Hanne Nippin oplæg mellem 40 og 42, med 

pæretræer, højbede og hjørnebænk og blomstereng



Vores fortolkning
4 Pæretræer er plantet 

indtil videre

Her er plads til ekstra 
højbede, hvis nogen har 
lyst til jord under 
neglene!



Vi har desuden 
investeret i vanding 
– til hække, som 
også har fået glæde 
af lidt topdressing i 
år.
Vi håber, at der 
dermed kommer 
lidt mere gang i 
væksten



- Og der er kommet  

siveslanger til 
nyplantningen langs 
Hjelmagervej



Og 
vandingsposer 
til frugttræerne
Det er de brune 
poser, der ligger 
under træerne



Der er klippet hække 
ned
og grenene herfra er fliset
Nu kan hækkene renses for 
uønsket ukrudt, og så vil vi 
lige se, hvordan nyvæksten i 
hækkene bliver
Og om det er noget vi skal 
gøre ved foreningens andre 
gamle fjeldribs hække



Hanne Nippin forslag på 
”Kirstens plæne”
Med blomstereng og 
rhododendronbed.



Vi har revideret denne del af planen. 
Vinteren 2021 viste at klimaet nok er for 
hårdt for storbladet rhododendron her. 

Alternativ plan er enten et lyngbed eller 
et bed med tørketålende blomster, der 
tiltrækker sommerfugle m.m.

Forsytia busken er blevet beskåret på 
sidste grønne aften, så vi håber på god 
nyvækst her



Hanne Nippin forslag ved 
trappen op mellem 1 og 2

Her skal cotoneaster 
beplantningen stoppe ved 
trappen.
Fjeldribs hækken skal 
erstattes af den hvide 
potentil hæk, som tidligere 
vist. 



Hanne Nippins plan omkring fælleshuset med rhododendron bed foran, lav 
bambushæk bag. Udvidet terasse foran og bagved med plads til lounge 
møbler. Træet angivet med A er et paradisæbletræ ( Malus Hopa)



Planen om et 
rhododendron bed 
foran fælleshuset er 
opgivet af samme 
årsag som på 
Kirstens plæne. 
I stedet er planen at 
indkøbe en 
Normannsgran, så 
vi har vores eget 
permanente juletræ



• Er der nogen, der sidder med planteønsker, eller andre ting , der kan 
forskønne vores fællesarealer, så er vi meget lydhøre

Tak for opmærksomheden!


