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Kløvermarkens	  Haveplan	  
Udgangspunktet	  for	  Kløvermarkens	  Haveplaner	  for	  ”Vænget”,	  ”Det	  halvoffentlige	  rum	  (forhaver)	  og	  
”Baghaver”	  er	  haveplanen	  som	  den	  forelå	  ved	  indflytning	  og	  løbende	  revideret,	  sidst	  ved	  
fællesmødet	  den	  8.	  april	  2015.	  	  

Råderet	  uden	  for	  boligen	  

VÆNGET’s	  træer,	  buske	  og	  stauder	  
Træer	  

• Æbletræer,	  som	  holdes	  nede.	  	  

• Magnolia	  træ	  inkl.	  bed,	  som	  tilplantes	  med	  Rhododendron	  og	  Hortensia.	  De	  øvrige	  planter	  i	  
bedet	  skal	  harmonere	  med	  hvid	  (magnolia)	  og	  stauder	  i	  plantebed	  i	  farveskalaen:	  blå,	  rosa	  og	  
lilla	  	  

Buske	  

• Sommerfulglebusk	  (Buddleja,	  Ile	  de	  France	  og	  Royal	  red)	  

• Buskbom	  buxus	  sempevirens	  ”Aborescens”	  

Stauder/løgplanter	  

• Blåkant,	  Lavendel,	  Salviesorter	  og	  andre	  stauder	  inden	  for	  farveskalaen:	  blå,	  rosa	  og	  lilla	  

• Løgplanter	  i	  farveskalaen:	  blå,	  rosa	  og	  lilla.	  Farven	  kan	  fraviges	  ved	  blomstring	  inden	  15.	  maj.	  	  	  

	  

DET	  HALVOFFENTLIGE	  RUM	  (forhaver)	  
Generelt	  om	  forhaverne	  

• Skure	  med	  klatre-‐	  og/eller	  slyngplanter	  og	  træer	  som	  espalier.	  Espalier	  placeres	  så	  vidt	  muligt	  
mod	  vænget	  af	  hensyn	  til	  helheden	  i	  det	  indre	  område.	  

• Ingen	  ”afgrænsningsbeplantning”	  mellem	  boligerne.	  Der	  må	  plantes	  3	  buske	  ved	  
græsarealerne	  foran	  boligen,	  hvor	  2	  er	  fra	  plantelisten	  (se	  nedenfor)	  og	  en	  efter	  frit	  valg,	  dog	  
i	  farveskalaen:	  Blå,	  rosa	  og	  lilla.	  Farverne	  kan	  fraviges	  ved	  blomstring	  inden	  15.	  maj.	  	  

• Græs	  ud	  til	  fliser	  og	  gangarealer.	  	  	  

• Ved	  anlæg	  af	  terrasser	  med	  fliser	  eller	  lignende	  fast	  materiale	  skal	  der	  være	  fald	  bort	  fra	  
husene	  og	  terrasser	  må	  ikke	  overstige	  10m2	  

• Der	  må	  max	  være	  4	  krukker	  og	  højden	  på	  krukker	  og	  planter	  må	  ikke	  overstige	  150	  cm	  

Træer	  	  

• Æbletræer,	  som	  holdes	  nede.	  	  

Buske	  

• Duftsnebolle	  (Viburnum	  bodnantense	  ”dawn”,	  Buskrose	  (Jacques	  Cartier	  og	  Rose	  Recht),	  
Kejserbusk	  (Viburnum	  burkwoodil),	  Sommerfuglebusk	  (Budleja	  Nanhoensis	  alba	  (hvid),	  
Nanho	  blue	  (blå),	  Nanho	  purple	  (rødlilla)),	  Stjernemagnolie	  (Magnolia	  ”Royal	  star”),	  
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Klatreplaner,	  Slyngroser	  (New	  dawn	  (rosa),	  White	  night	  (hvid),	  Symphanie	  (rød)),	  Vedbend,	  
Kaprifolie,	  Klatrehortensie	  og	  Clematis.	  

Stauder/løgplanter	  

• Stauder	  langs	  støttemure	  skal	  være	  af	  samme	  art	  som	  i	  Vænget	  (se	  ovenfor).	  Derudover	  må	  
der	  ikke	  plantes	  stauder	  

• Løgplanter	  efter	  eget	  valg.	  

	  

BAGHAVER	  

• Læhegn	  på	  150	  x	  180	  er	  obligatorisk.	  	  

• Alle	  træer	  og	  buske	  i	  skel	  aftales	  med	  naboer	  

• Yderligere	  afgrænsning	  mellem	  baghaverne	  skal	  være	  buske.	  Vi	  vil	  ikke	  have	  hække.	  
Baghaverne	  skal	  udefra	  have	  en	  fælles	  sammenhæng	  og	  et	  ”parklignende	  præg”.	  

	  

Godkendt	  på	  afdelingsmødet	  den	  2.	  september	  2015	  	  


