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Stævnen-Prøvegård                                                                                              Helsingør 22.11.2018 
 

Bestyrelsen i Stævnen har i går haft møde med Henrik Adlev, ejendomsmester i Stævnen og Marianne 

Skovgaard Borchmann projektleder/Have-og Parkingeniør i Boliggaarden. Marianne fremlagde forslag til 

beplantning samt ekstra p-pladser. 

Dette møde er kommet i stand, da der er ønske om en ny smuk beplantning beboerne kan nyde i det 

daglige, året rundt. I forslaget er der taget hensyn til bestemmelser i lokalplanen for området samt for 

Stævnens egne vedtægter i husordenen. Beplantningen er desuden valgt ud fra følgende kriterier 

• Lang blomstring 

• Biodiversitet 

o Forskellige planter 

o Bi/insekt venlige planter 

• Jordbundsforhold 

• Lysforhold 

• Plantevalg  

o Hårdføre planter 

• Drift 

o Som udgangspunkt ingen beskæring 

o Minimum af pleje 

o Mindske ukrudt 

Driften i Stævnen og Marianne vil have et samarbejde om beplantning, pleje og optimering nu og 

fremadrettet således at der hele tide er en dialog om hvad der er mest optimalt for beboerne og driften. 

Dette gælder alle ovenstående kriterier, så der hele tiden tages højde for en sund og smuk beplantning. 

Bestyrelsen vil hele tiden blive holdt ajourført, og taget med på råd, så de kan informere beboerne i 

Stævnen om hvad der sker, hvornår.  

Der vil blive mulighed for beboerne, at deltage i de grupper som der blev vedtaget på sidste 

afdelingsmøde. Ligeledes vil der blive sendt brev ud til alle på hver enkel stikvej om at tilmelde sig 

til disse. Der vil være et forslag (ramme) der arbejdes ud fra - se kortet på sidste side for hele 

gården. Der vil på denne måde være mulighed for medindflydelse. Marianne vil være tovholder for 

hvilke beplantning der kan etableres hvor. 

Det har tidligere været ønske om flere p-pladser, derfor starter vi med denne del. Information er yderst 

vigtig da det er beboernes område vi har med at gøre og de skal vide hvad der er af planer både nu og 

fremadrettet. 

Vi håber at vi sammen kan få skabt et smukt område i Stævnen som beboerne vil få glæde af hele året.  

På nedenstående kort er forslagene markeret, for at give et overblik. Bedene har fået numre for 

overskuelighedens skyld. 
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På mødet blev det beslutte at vi går i gang med Bed nr. 4 og 7. Dette er valg ud fra følgende overvejelser: 

• Mangel på p-pladser 

• Fjernelse af asfalteret område, som ikke bruges 

• Flere små træer/buske 

• Blomstring året rundt 

• Løgvækster som blomstrer allerede til foråret 

• Økonomi 

 

Bed nr. 4 

1. Japansk løn- Den bliver ca. 2 m høj og 1- 2 m. bred. Den har smukke røde blade. 

2. Magnolia-Tulipantræ- med en højde og bredde på 2-3 meter. 

3. Kinesisk troldnød 2-3 m. 

4. Paradisæble 3 m højt. 

5. Alchemilla Mollis lille lav staude- 30 -40 cm. 

6. Løg. Påskeliljer- Allium-prærielilje 

7. Græsarmering- sort plast fyldt med jord efter sået med græs. 
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Bed nr. 7  

6. Løg. Påskeliljer- Allium-Prærielilje.7. Sommerfuglebusk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På dette kort ses forslag til hele området 

 

Referent:  Marianne Skovgaard Borchmann 

 


