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OPSUMMERING - PROCES

• LokaLpLan 719, sept. 2006
• notat VeDR BepLantInGen I tRetoMMeRpaRken, MøLLeR & GRønBoRG, 19.10.2015
• pLan foR tRetoMMeRpaRkens GRønne fæLLesaReaLeR. VeDtaGet på GeneRaLfoRsaMLInG 2015

Illustration fra M&G notat



opsUMMeRInG - oVeRoRDneDe MåL

UDDRaG fRa ‘pLan foR tRetoMMeRpaRkens GRønne fæLLesaReaLeR.’

oVeRoRDnet eR Det MåLet:

● at VI Må BeVaRe Det, DeR fUnGeReR I DaG 
– oG UDVIkLe De steDeR, hVoR DeR BehoV foR nyt

● at VI haR BLIk foR æstetIkken 
– fæLLesaReaLeRnes UDtRyk Må passe tIL tRetoMMeRpaRkens aRkItektUR



KONKRETISERINGSPROCES 

føLGenDe eR haVeUDVaLGets foRsLaG tIL hVoRDan VI koMMeR VIDeRe:

• koRtLæGnInG af eksIsteRenDe foRhoLD
• konkRetIseRInG af haVepLanen 
• tIDspLan foR ReaLIseRInG

LøBenDe InfoRMatIon

• InfoRMatIonstaVLe & faCeBook opsLaG
• InfoRMatIonsDaG/ paRkVanDRInG
• InfoRMatIon tIL BeRøRte hUse (seDDeL I postkasse)



KORTLÆGNING - 2017

hænGepIL
stanD: Besigtiges årligt for udgåede grene
estIMeRet LeVetID: 5 år

nåLetRæ
stanD: Beskæres i bund
estIMeRet LeVetID: -

TUJA

stanD: Beskæres 
estIMeRet LeVetID: -

TUJA

stanD: nybeskåret
estIMeRet LeVetID: -
?

stanD: nybeskåret
estIMeRet LeVetID: -

fRUGtLUnD
stanD: nyplantet frugtlund gives plads, via beskæring og 
fældning af eksisterende nåletræer
nåLetRæ
stanD: fældes for at give plads til frugtlund
estIMeRet LeVetID: fældes 2017/18
nåLetRæ
stanD: fældes for at give plads til frugtlund
estIMeRet LeVetID: fældes 2017/18

fyRRetRæ
stanD: nyplantet træ udgået. erstattes
estIMeRet LeVetID:-

fyRRetRæ
stanD: nyplantet
estIMeRet LeVetID:-

3 x TUJA

stanD: Bevares
estIMeRet LeVetID: -

kInesIsk VanDGRan
stanD: sjældent træ
estIMeRet LeVetID: -



konkRetIseRInG - haVe & paRk

+

privat fælles



konkRetIseRInG - hæk- & tRætypeR

Primært bøgehække som afgrænsning, med ved-
bend/efeu og liguster som alternativer

Primært nåletræer som opstikkere, suppleret med 
diverse f.eks. frugttræer og hængepil



tIDspLan - fokUs oMRåDeR

oMRåDe J
2016/17

oMRåDe G
2017/18

oMRåDe k
-

oMRåDe J/I 
-



tIDspLan - fokUs oMRåDe J

2016/17 

Bestyrelsen foreslår ingen grundlæggende 
forandringer af området. Dog forudses på lidt
længere sigt behov for stillingtagen til beplant-
ning der kan erstatte piletræet. Bestyrelsen 
har i foråret 2015 foranlediget en beskæring 
af pilen af sikkerhedsmæssige grunde.

Desuden vurdererer bestyrelsen, at der 
er behov for opstramning ift. buskads bag 
matriklerne. Det betyder:

● at der tilstræbes et mere ensartet udseende 
fremadrettet med kun græs og enkelte træer 
bag husene.

● at hække/hegn i området klippes ned og 
klippes ind jf. de generelle principper

● at buskads bag hækkene herudover fjernes 
(gælder ikke træer)

(Uddrag fra haveplan)



oMRåDe J - I DaG



oMRåDe J - fReMtIDIGt ekseMpeL



tIDspLan - fokUs oMRåDe G

2017/18

Bestyrelsens forslag:
Bestyrelsen foreslår, at det stadfæstes at be-

boerne hver især har pligt til at vedligeholde
området foran egen matrikel.
Bestyrelsen foreslår, at dette område fre-

madrettet tilstræbes harmoniseret med et 
mere ensartet udseende langs husene:

● Det fælles udtryk skal bestå af græs som 
bunddække – evt. græsarmering på parker-
ingsarealerne – samt enkelte og ikke for høje 
træer foran husene.

● træer i/ved skel kan beskæres efter nærmere 
aftale mellem de enkelte grundejere og be-

styrelsen

● som udgangspunkt skal der ikke herudover 
være beplantning foran de østvendte mure.

(Uddrag fra haveplan)



oMRåDe G - I DaG



oMRåDe G - fReMtIDIGt ekseMpeL



tIDspLan - fokUs oMRåDeR (foRsat)

oMRåDe I/h
-

oMRåDe a/B/C
-

oMRåDe f/e/D
-



KONKRETISERINGSPROCES 

føLGenDe eR haVeUDVaLGets foRsLaG tIL hVoRDan VI koMMeR VIDeRe:

• koRtLæGnInG af eksIsteRenDe foRhoLD
• konkRetIseRInG af haVepLanen 
• tIDspLan foR ReaLIseRInG

LøBenDe InfoRMatIon

• InfoRMatIonstaVLe & faCeBook opsLaG
• InfoRMatIonsDaG/ paRkVanDRInG
• InfoRMatIon tIL BeRøRte hUse (seDDeL I postkasse)
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