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Anbefalinger fra Grønt Udvalg 

 

Grønt udvalg nedsat ved afdelingsmødet 2017 består af Bodil Strandmose (Hy12), Jan Hansen (Hy21) og Astrid Tind 

(Hy21). 

Udvalget tager udgangspunkt i, at det er nødvendigt at forholde sig forebyggende til virkninger af de forventede 

ændrede klimaforhold som fx udsigterne til flere og større skybrud og lange perioder med megen nedbør. Desværre 

er mange træer blevet fældet, uden at der er plantet nye. Hyldemosen har på nuværende tidspunkt allerede oplevet 

problemer med oversvømmelser og vand i flere af de lavest beliggende lejligheder. 
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Beplantning af arealerne med buske og træer styrker jordens evne til at opsuge og bortlede vand, ligesom planterne 

i sig selv optager vand, som fordamper ved planternes ånding.  

I øvrigt giver det anledning til livskvalitet og skønhed i sig selv. 

1. Overordnede anbefalinger 

Vi lægger os op ad de oprindelige tanker om så vidt muligt at give området et 

frodigt naturpræg. Dog vil vi tage hensyn til, at høje træer er til gene for mange 

beboere, fordi de skygger i de små haver.  

Således anbefaler vi at begrænse ny beplantning med høje træer (fx 

birketræer), hvor disse er til stor gene for beboerne.  

Men den nuværende bestand af ikke-allergifremkaldende sorter med fligede 

blade og åbne skærme bibeholdes så vidt muligt.  

Vi foreslår – som en tilpasning af de oprindelige planer - at beplante 

fællesområderne på havesiden af husblokkene (områderne 3, 4, 9, og evt. 10) 

med små grupper af især bærbuske og prydbuske, som understøtter et rigt 

fugle- og insektliv og er skønne at se på. For at lette vedligeholdelsen lægges 

flis i bunden. 

Eksempler på disse planter: ribs, solbær, sommerfuglebuske, dronningebuske, 

syre, koreakornel, kejserbuske mm.  

Beplantningen skal stadig være så åben, at der er god mulighed for leg og 

ophold i områderne. 

Desuden foreslår vi at genetablere det oprindelige allé-udtryk langs 

parkeringspladserne ved at genbeplante med egetræer på begge sider af 

indgangene til stræderne mellem husene, hvor disse i tidens løb er blevet 

fældet. 

I forlængelse af beboermødets beslutning vil der på sigt blive tale om, at 

haveudvidelser mellem blokkene og mod Tibberup å bliver tilbageført. 

I takt med, at dette sker foreslår udvalget, at der plantes små træer/buske i 

passende afstand langs gavlene både for at forbedre lokalklimaet og samtidig 

forhindre boldspil op ad murene. Her er tidligere anvendt tjørn mm. Piletræer 

er ikke velegnede, da de vokser uhæmmet og tilstopper drænrørene. Ved 

nordvendte gavle og skråningerne mod Tibberup å kan anvendes den specielle 

sort af birketræer, som oprindelig blev plantet på de grønne områder. 

I passagerne mellem husene kan der med fordel strøs et godt lag flis. Dette vil 

begrænse udbredelsen af brændenælder, snerler mm. og desuden gøre 

gangarealet mindre glat i vådt føre.  

Udvalget har ikke forholdt sig til legepladserne og områderne i tilknytning til 

disse, men vil lade det være op til bestyrelsen og fx legepladsudvalget først at 

sætte visioner og retningslinjer for disse områder.  

Men vi bemærker, at det vil gøre anvendelsen af terrassen i område 6 betydelig 

større, hvis der plantes læplanter (fx bøgehæk) mod åen og et lille stykke op ad 

vestsiden på terrassen. Dette var også planlagt for få år siden, men gik i 

glemmebogen i et af de mange skift af ejendomsinspektør.  

I område 3-4 og 9 var der oprindelig lavet fordybninger/”render”, hvor vandet 

blev ledt mod Tibberup å. Tilsvarende var der i område 5, 10 og 15 render, hvor 

vandet blev ledt mod den lille sø.  

Udvalget anbefaler, at disse render genetableres, så vandet hurtigere ledes 

væk fra beboelsesområderne.  

Ribs 

Sommerfuglebusk 

Dronningebusk/Kejserbusk 

Koreakornel 
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Vi foreslår, at der på udvalgte områder (fx 13, 15, 16 og 17) plantes frugttræer - både af hensyn til fugle- og dyreliv 

men også som en mulighed for beboerne til at høste egen frugt.  

Vi forventer, at søudvalget (som består af de samme personer som grønt udvalg) udarbejder en plan for beplantning 

og vedligehold af de allernærmeste områder omkring den lille sø. Men det er et projekt for sig selv i samarbejde med 

de andre grundejere langs søbredden (Hækmosen og Herlev kommune). 😊 

2. Mindre græsarealer 

For at begrænse tidsforbruget til græsslåning anbefaler vi, at enkelte små områder, som det er forholdsvis 

tidskrævende at slå, kun bliver slået nogle få gange om året. Græsset kan evt. opblandes med forskellige frøplanter, 

så arealerne får et præg af blomstereng. Hvis der opstår behov kan man eventuelt lave stier i arealerne ved blot at 

klippe en enkelt bane græs igennem.  

Sådanne områder kunne fx udpeges i samarbejde med ejendomskontoret og efter deres skøn.  

3. Beskæring, ukrudtsbekæmpelse, vedligehold mm. 

Mange steder ses tydelige spor efter, at der oprindelig har været plantet træer i små grupper, men de er blevet 

fældet eller der står kun et enkelt tilbage. De fældede træer er enten efterladt som træstubbe eller som huller i 

jorden. 

Vi foreslår at der indføres en fast procedure med at rydde op efter fældning og sørge for at plante igen, mindst ét nyt 

træ, for hvert der bliver fjernet.  

Inden træerne bliver så høje, at de skygger uforholdsmæssigt meget i de små haver, bør de beskæres.  

Enkelte træer er blevet opstammet meget højt – muligvis for at lette græsslåningen neden under. Det har den 

ulempe, at man så enten er nødt til at lade træet blive meget højt. I modsat fald bliver træet meget uharmonisk at se 

på. Vi mener, at man ikke skal opstamme træerne højt men foreslår, at man i stedet lægger flis under, for til gengæld 

at lette græsslåningen. 

Arealerne øst og syd for festlokalerne er utrolig forsømt. Der vokser et virvar af træer, buske og især snerler. Det ser 

også ud til, at det ikke er helt klart, hvor meget af arealet, der tilhører lejlighed 45, og hvor meget der er fællesareal. 

I hvert fald er der plantet en række små hækagtige buske, der gør det vanskeligt at komme ordentlig ind og slå 

græsset langs festlokalerne. 

Især langs den lille sø vokser der Snerle, Gyldenris og Bjørneklo.  

Man har pligt til at være opmærksom på invasive arter, og Bjørnekloen skal fjernes inden blomstring 

4. Prioriteringer 

Det bliver formodentlig nødvendigt at brede tiltagene ud over flere år – især for at dele udgiften ud så det ikke 

medfører huslejestigninger.  

Udvalget anbefaler at få opgravet de render, som skulle lede regnvandet hurtigt væk fra beboelsesområderne, men 

vi har ikke nogen idé om, hvordan det gøres, og hvad det vil koste. 

Alligevel vil det være en fordel at starte dér, inden man planter områderne til med buske og træer. 

Bort set fra det, mener vi, at man godt kan starte allerede nu i foråret med at plante (hvis vi har råd), og så sørge for 

hvert år at få plantet endnu et stykke til. Det vil være optimalt så hurtigt som muligt at få plantet i græsarealerne 

mellem husene specielt i den nordlige del af bebyggelsen, der ofte er plaget af meget våd jord (område 3, 4 og 9).  

Alléen ved p-pladsen vil give et flot indtryk, men det er måske én af de ting, der kan vente lidt … 

Oprydningen ved festlokalerne kan ikke vente, men det forventer vi ikke kommer til at koste specielt meget, da det 

jo blot er vedligeholdelse (der har været forsømt). Det er selvfølgelig bedst at koordinere med tiltag fra sø-projektet.  

Sideløbende: legepladser?  

5. Visualisering og eksempler 
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Det oprindelige allé-agtige udtryk er 

forsvundet efterhånden som flere af 

træerne er blevet fældet. 

Den oprindelige plan med to egetræer på 

hver side af indgangen til hvert stræde 

foreslås genindført 

 

I område 16-17 har der været flere gode 

frugttræer. Mange er gået helt eller delvist 

ud, er blevet fældet eller de giver ikke 

længere frugt. 

Vi foreslår, at der bliver plantet nye 

frugttræer. 

 

For at lette græsslåningen bliver ukrudt 

svedet bort langs husmurene. 

Vi foreslår, at man i stedet laver et bælte 

med flis, og at beboerne kan sætte 

løgplanter eller andre små blomster/urter 

dér 

(billedet er taget langs nr. 14) 

 

Som ovenfor.  

Det ville give mere liv og variation til 

stedet, hvis der voksede blomster og/eller 

løgplanter langs husmurene 

(billedet er taget ved aktivitetshuset) 
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Området syd og øst for festhuset er groet 

helt i vildnis, og især snerler trives i bedste 

velgående. 

Vi foreslår, at der beskæres og ukrudtet 

fjernes og at der eventuelt lægges sort dug 

ud i mindst et par år, så man kan få has på 

det værste. 

Søudvalget kigger også på området og 

overvejer bl.a. at anlægge en sti rundt om 

søen. Denne sti vil også skære dette 

hjørne. 



Anbefalinger fra Grønt udvalg 2018 Side 7 
 

 
 

 
 

   
 

 

 

Da terrassen blev malet blev uønsket 

vegetation rundt om terrassen fjernet, og 

det var planen at plante Klematis. Det er 

tilsyneladende blevet glemt igen.  

Det kan med fordel gøres inden de 

uønskede planter (fx Vedbend) får for godt 

fat igen. 

 

(Mellemgang mellem nr. 38 og 40)  

Et eksempel på, at stubbene står tilbage, 

hvor der er blevet fældet træer 

 

Område 11: 

Her er et stort træ fældet og stubben ladt 

tilbage.  

Der bør altid plantes mindst ét nyt træ, 

hvor et gammelt bliver fældet. 

 

 

 

 

 

Også her står stubben tilbage efter 

fældning af et stort træ 
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Denne stub er begyndt at skyde igen, og 

der kan fint stå et træ her, så lad endelig 

den stå! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette område (nord for nr. 80) kan 

tilplantes med træer og buske og/eller 

græsset kan gro i blomstereng. 

 

 

 

 

 

Dette område (område 9) kunne gøres 

mere levende og interessant med mere 

beplantning 
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Et koldbøttestativ er fjernet og tilbage er 

en firkant med perlegrus. 

Vi foreslår, at gruset fjernes, og der plantes 

buske. 

 

 

 

 

Område 6. 

Terrassen er ofte forblæst, og beboerne 

ønsker fx bøgehæk nord for terrassen 

(mod åen) og et lille stykke op ad siden 

mod vest  

 

 

 

 

 

Mellemgang mellem nr. 75 og 77. 

Denne træstub skyder fint igen, men den 

vokser alt for tæt op ad huset, og vil 

ødelægge gavlen, hvis den ikke fjernes 

 

 

 

 

 

Mellemgangen mellem nr. 75 og 77. 

Begge sider af stykket har været bevokset 

med især hyld, som nu er fjernet og jorden 

er mest dækket af snerler.  

Der kan plantes nye træer og buske, men 

bunden behøver formodentlig at blive 

dækket med sort materiale for at komme 

snerlerne til livs 
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Område 4. 

Træet er meget højt opstammet, og det er 

så højt, at det tager sol fra haverne vest for 

(til højre på billedet).  

Træet kan beskæres og der kan plantes 

flere træer/buske i grupper spredt i 

arealet.  

 

 

 

Område 5 

Herlev kommune har lovet at rydde kanten 

mod børnehaven for snerler og andet 

ukrudt og lægge sort dug ud.  

De vil også beskære den alt for høje hæk. 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringspladsen ud for børnehaven: 

En række træer og/eller buske kunne give 

mere liv og skygge for bilerne i 

middagssolen. 
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Genbrugskuberne ved børnehaven: 

Nogle blomstrende buske, der ikke generer 

for tømning af kuberne vil give området liv 

og variation.  

Egetræet blev ved en misforståelse 

opstammet meget højt, men vi håber, at 

der skyder nye grene ud længere nede 

også. 

 

 

 

 

 

Område syd for nr. 47 

Dette er et af de arealer, hvor man kunne 

mindske antallet af græsslåninger.  

Der er også en mulighed for at lægge flis 

ved husmuren, og derved undgå at svide 

kanten mod ukrudt. Derved bliver der 

mulighed for et smalt blomsterbed dér. 

Nogle af beboerne har klaget over de høje 

birketræer, men vi kan ikke se, at de 

skygger nævneværdigt for deres haver. Vi 

anbefaler derfor, at træerne får lov at blive 

stående. 

Træerne er en speciel allergivenlig sort, der 

ikke afgiver pollen 
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Tillæg til anbefalinger fra Grønt udvalg 

I forslaget fra Grønt udvalg har vi anbefalet at plante fx ribs, solbær (og andre frugtbuske), sommerfuglebuske, 

dronningebuske, syre, koreakornel, kejserbuske mm. 

Andre muligheder for blomstrende, frodige buske, der ikke bliver for høje er fx: 

Stjernetop (1 m) 

Rødskærm (1-1,5 m)  

Dværgsyren (1-1,5 m) 

Buskpotentil (1-1,5 m) 

Kæmpejernurt (120-180 cm) 

Paradisæble (1,75-2 m) 

Vilde roser (1,5 m) 

Snedrivebusk (1,5-2 m) 

Rødtjørn (der findes sorter, der ikke bliver højere end 2 m) 

Syren (højde afhængig af sort: 2-10 m) 

Frugttræer, nøddebuske 

Det kan være, at planteskolen har andre forslag.  

Det vigtige er, at det er blomstrende planter, der giver områderne et frodigt naturpræg, og som ikke alene er en fryd 

for øjet, men også tiltrækker sommerfugle, bier og andre insekter og danner skjul og fødegrundlag for fugle, egern, 

pindsvin mm. 

Som bundplanter kan fx anvendes Japansk ahorn, Snebolle, Vintergrøn, vilde jordbær/skovjordbær, blå Scilla mm. 

For at tiltrække mange sommerfugle vil det være godt, at lade nedfaldne frugter (især blommer og mirabeller) ligge 

på jorden om efteråret og have områder, hvor sommerfuglelarverne kan trives fx et hjørne med brændenælde, 

løgkarse, alm. kællingetand og højtvoksende græs.  

Buskbom buske giver perfekt skjul og ly for dyr og fugle hele året. 

En stensætning (måske et sted i nærheden af vores sø) kan danne levesteder for padder og krybdyr 

Måske vil enkelte beboere få lyst til at sætte redekasser op og etablere overvintringsmuligheder for fugle og andre 

dyr? 

 


