
Resumé fra havevandring 4. oktober 2021.  Træfældning/udtynding. 

Skov ved frugtlund/legeplads
Der skal ske udtynding i skoven. Skoven skal stadig være lukket ud 
til vejen, men efter udtynding vil der nok være mere gennemsyn 
(som gror til). Træerne skæres til og lægges i skovbunden.

Skov nord/vest for 
stok 4
Der skal ske udtynding
i sydlige del af skov. 
Formål: give lys til stok 
4.  De større træer 
fældes ikke til start, 
med mindre det 
åbenlyst er nødvendig 
for at give lysindfald. 
Ud mod vådengen: 
Nogle træer er ved at 
vokse ud i det grønne 
område. Det skal  
tyndes ud.
Træerne flyttes til 
skovbunden ved stok 5 
(”skovhaven” på 
kortet.)

Skov foran stok 4
Der skal ske udtynding i skoven, primært midt i skoven. Formål: give lys til haverne i stok 4. Bestyrelsen 
har mærket ca. 4 træer som skal fældes. Træerne flyttes til skovbunden ved stok 5 (”skovhaven” på 
kortet.)

Hæk langs sti, foran stok 5
Der kan eventuelt fjernes yderste række. Vil gøre det nemmere at 
vedligeholde/klippe hækken, som er bred, og der skal også gøres 
plads til blomsterkanter.

Hæk langs sti, foran stok 3
Hæk er blevet meget høj. Skal klippes ned til fx 1,8-2 m.

Hæk langs sti, foran stok 4
Hæk er blevet meget høj. Skal klippes ned til fx 1,6-1,8 m. Der kan 
fjernes en række på indersiden. Rønnetræerne skal blive mere 
synlige.
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Fodboldbanen
Der skal tyndes ud i træerne. Buske på nordsiden må gerne 
fjernes/tyndes godt ud, da mange af disse er med torne.



Resumé fra havevandring 4. oktober 2021.  Træfældning/udtynding. 

Skov. Syd/vest for 
stok 3.
Der skal ske fældning 
af ca. 6 træer som 
bestyrelsen har 
mærket. 

Heraf skal fældes 3-4 
træer for enden af 
stokken.

Der skal også fældes 
og tyndes ud i ca. 2-4 
træer som står til 
venstre foran sidste 
lejemål (set fra 
lejligheden). 
Bestyrelsen har 
mærket nogle træer.

Græs foran stok 4
Forsøg med græs som ikke slås droppes. Der må dog gerne laves et forsøg med en stribe
på den skrå del øverst mod hækken. Der kan fjernes en stribe med græs og der sås vilde 
blomster.

Hæk/buskads foran stok 1
Det er blevet meget ”vildt” og højt. Der må gerne ske forsigtig 
udtynding. Fx ved at fjerne nogle buske og lave indhak. 
Hyldebusk og rønnetræ må gerne blive lidt mere 
synlige/komme fri.

Hæk/buskads foran stok 1
De to ”buskads” er vokset sammen. Der kan fx klippes en 
tunnel mellem de to buskads.
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