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Haveanlægget er nu færdigudført i henhold til det, der er aftalt mellem ejer og tidligere 

administrator. Beboerrepræsentationen vil indenfor kort tid gennemgå haven med vicevært 

med henblik på den vedligeholdelse, den nye og mere enkle have kræver fremover. 

Planter fra vores tidligere have er genplantet i det omfang, de var sunde nok til det.  

Følgende planter er tilføjet: 

     

 

 

Tørrepladsen er ligeledes meldt klar. Det afsluttende gitter i rust er en del af designet.  

Vi har adspurgt blandt brugerne af tørrepladsen og udfaldet heraf sammenholdt med at 

landskabsarkitekten ikke er bekendt med klager på evt. afsmitning på tøj har gjort, at 

designet er blevet fuldendt iht planen. Opstår der senere et problem, kan gitter evt. 

lakeres. Det gøres opmærksom på, at brug af tørrepladsen er på eget ansvar. 

 

Det bliver spændende at se den nye have udfolde sig i de respektive årstider – mon ikke vi 

alle ser frem til at kunne nyde vores dejlige have uden byggerod. 

Lad os alle bidrage til at passe godt på haven, hvor alle rydder op efter sig og giver rum til 

hinanden. Det ville vores oprindelige bygherre og ejer, Aage V. Jensen uden tvivl sætte 

pris på. 

 

PS! Den store sten, der tidligere var placeret på hjørnet (for enden af bygning mod garager 

og lige før indkørsel til haven ved 24A) flyttes tilbage til hjørnet i stedet for de planter, der 

for nuværende er sat. 

 

(Aage V. Jensens Fonde blev stiftet af tømrermester Aage V. Jensen der var optaget af den frie natur og 

dens vilde dyr og fugle. Derfor skulle fondene arbejde for naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse. 

Aage V. Jensen har personligt bidraget til haven med bl.a. sjældne træer) 

BUSKPOTENTIL 
HÆKPLANTE 
(POTENTILLA 
FRUTICOSA 
'ABBOTSWOOD') 

PARADISÆBLE 
(MALUS 'RED 
SENTINEL') 

 

KLOKKEBUSK 
(WEIGELA FLORIDA 
'ALEXANDRA') 

LAURBÆRKIRSEBÆR 
(PRUNUS 
LAUROCERASUS 
'OTTO LUYKEN') 

 

KATTEHALE 
SMALBLADET 
(LYTHRUM VIRGATUM 
'ROSE QUEEN') 

 


