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HUSENE VED NÅLESKOVEN

Langs hovedtilkørselsvejen ligger en række huse 
med gavlen mod hinanden og på et skrånende 
terræn. Eftersom terrasse og stue i det ene hus 
vender mod indgangsareal på det næste hus, har 
der været behov for at skærme mellem husene. 

Disse afskærmninger, fl ere formodentlig 
fra byggeriets start, fremstår som udlevede, 
stedsegrønne beplantninger, uden æstetisk værdi 
og i fl ere tilfæog i fl ere tilfæog i fl ere tilf lde også uden praktisk værdi, 
eftersom de er opstammede og gennemsigtige.

Husene indgår som en naturlig fortsættelse af 
husene i løvskoven og hovedudtrykket anbefales 
som beskrevet under ”husene i løvskoven”.

De nødvendige afskærmninger mellem husenes 
gavle samt mod kørevejen kan naturligt 
være hasselhegn, som holdes som halvhøje øje ø
fl erstammede buske. Dette opnås ved løbende at 
bortskære de ældste stammer eller med 4-6  års 
mellemrum helt at skære buskene ned til terræn.

Også i dette område vil farverige kulturbuske 
og stauder skille sig uheldigt ud fra 
helhedsindtrykket.

ANBEFALINGER
• Skift de afskærmende beplantninger mellem    
  husene ud til hasselhegn, som holdes unge.
• Undgå kulturbuske og stauder, som ved deres   
  farve og form fremstår forstyrrende.
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Artsfremmed beplantning med dårlig pleje.

Velfungerende kulissebeplantning.

En brændestabel kan være en god afskærmning.Nåleskoven som karakterfuldt element.



HELÅRSBOLIGERNE LANGS GADEN

Langs vejen fra den stedsegrønne skov til p-
pladsen ligger et område, der har sit særlige 
udtryk.
Husene er helårsboliger, hvilket også i det 
visuelle udtryk giver dem en anden status. 

Adgangsvejen fremstår som en gade med fi nt 
klippede græsskråninger mod husene. Og her 
fi ndes trappeanlæg og rækker af havebuske. Alt i 
alt et helt andet udtryk end i hele den øvrige del 
af dette område.

Området ligger generelt mere lysfyldt og uden 
store træer tæt ved husene.
Dette anderledes udtryk giver mulighed for at 
skabe en mere ”friseret” og detaljerig/ farverig 
udformning.
Dog er det vigtigt at sikre en præcis afgrænsning 
og også i et vist omfang en begrænsning af 
haveelementer.

En helt anden og mere radikal forandring af 
dette delområde kan være, at omkranse det 
med et busket, som meget tydeligt markerer, at 
det er et område, der adskiller sig fra de øvrige 
delområder.

Buskettet kan bestå af en række uægte jasminer, 
der fremstår grove, men dog blomsterrige og 
duftende. Der vælges alene en planteart og sort.
Indenfor denne kraftige og tætte afgrænsning kan 
de enkelte huse frit indrette sig uden overordnede 
restriktioner.
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ANBEFALINGER
• Ingen faste hegn mellem husene og mod de  
  øvrige omgivelser.
• Valgmuligheder indenfor et aftalt antal arter  
  og sorter af havebuske og stauder.
• Et begrænset valg af stationære           
  haveelementer.
• Alternativ anbefaling kan være et kraftigt  
  levende hegn om hele området, og frihed til  
  detailindretning.
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“En lysning i skoven”, et større havepræg.

Den uægte jasmin kunne omkranse hele området.
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Ved gavlen mod søen kan plantes en lund 
af birketræer, som smelter sammen med en 
birkelund på midterarealet. Den plantes for enden 
af den klippede græsskråning, så der holdes god 
afstand til facaderne.

Her kan lægges en mængde forårsløg som f. eks. 
Dothealiljer, der kan give en stærk og fortættet 
forårsstemning sammen med de lyse birkeblade.

For enden af træskærmene kan plantes et 
blomstrende lille træ som skyggegiver og 
farveindslag.

RÆRÆR KKEHUSENE VED POOLEN

Svævende ovenfor søstien ligger rækkehusene. 
De fremstår som en højtplaceret samlet øjtplaceret samlet ø
bebyggelse og er rødmalede med sorte hegn 
imellem de enkelte boliger. 

Det kan være ønskeligt at skabe lidt mere 
intimitet omkring de enkelte terrasser samt 
beplante langs gavlen mod søen for visuelt at 
fjerne lidt af ”det svævende udtryk”.
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her kunne man ønske sig til skærmende beplantning langs gavlen, 
evt. birk.

Småtræer kan slutte hegnene mod det store græsareal.
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FUNKTIONÆRBOLIGERNE VED 
SLETTEN

I direkte tilknytning til parkeringsområdet ligger 
restaurant og funktionærboliger. Dette område 
adskiller sig væsentligt fra de øvrige delområder 
på grund af dette særlige og meget lidt beplantede 
udtryk.

Man kan ønske sig et lidt mindre anonymt 
udtryk, hvilket en gennemtænkt beplantning 
kan være med at skabe. Et signal om, at her bor 
nogen, som i en vis grad også udadtil ønsker at 
give sig til kende.

Området må i en evt. viderebearbejdning 
udformes i sammenhæng med parkeringspladsen.
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Her savnes enkelte stammede træer.

her ville en struktur og træer gøre pladsen mere indbydende.




