
GALGEBAKKEN
BYGGEP    STEN

Byggesagen tager sig af alt arbejde i de fælles
boligstræder. Byggesagen:

     rydder planter og belægninger i stræder og
forhaver 
     planter nye træer i boligstræderne
     genetablerer Strædestien 
     monterer nye pergolaer og espalierer. 
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SIDE 1 AF 4

I denne byggepost fortæller vi, hvad der sker med alt det grønne i
Galgebakken under og efter renoveringen - både på fællesarealerne og
hjemme hos dig selv. 

HVAD SKER DER MED ALT DET 
GRØNNE UNDER RENOVERINGEN?

HUSK!
GALGEBAKKEN-
RENOVERING.DK
HER FINDER DU BL.A.

INFORMATION OM

GENHUSNING,

SENESTE NYT, OG

HVORDAN DU LAVER

TILVALG.

Hvad kommer der til at ske i de fælles boligstræder?

Vi sørger for, at muldbedene foran jeres boliger er klar til at blive tilplantet - men det er
jer beboere, der selv skal plante blomster og andet grønt.

Hvilke planter kommer der?
Vi planter pergolaerne til med hurtigtvoksende kraftige slyng- og klatreplanter med
volumen. Det kan for eksempel være blåregn, vildvin eller klematis. På facader med
espalier kommer der lette klatreplanter som klatrehortensia, stedsegrøn kaprifolie,
tobakspibeplante og klematis. 

Som tommelfingerregel kan du regne med, at det tager et par år, før boligstræderne
igen står grønne og frodige. 



2 meters zone
Fra dit hus og 2 meter ud i baghaven, er det nødvendigt at rydde ALT
- også belægning, træer, terrasse, legeredskaber og buske. Hvis du
for eksempel har et træ stående 2,5 meter væk fra husets facade,
men træets grene når ind på de 2 meter, så beskærer vi blot grenene.

Hvad med resten af haven?
I resten af haven vil der blive opbevaret jord og grus. Derfor råder vi
jer til at fjerne alle ejendele og buske. Der er ikke erstatning, hvis
noget går i stykker.

Hegn og bøgehække bliver som udgangspunkt bevaret. Ulovlige hegn
bliver fjernet. Haven vil blive leveret tilbage uden skader eller hjulspor
fra entreprenøren. 

Det kan du vælge mellem
Når vi er færdige med dit hus, lægger vi trædesten ved terrassedøren.
Inden renoveringen starter hos dig, bliver du i god tid informeret om
tilvalg. Du kan på forskellige tilvalgsarealer vælge mellem græs,
flisebelægning, muldbed eller grus. SIDE 2 AF 4

ARBEJDE I JERES BAGHAVER
Da vi skal have plads til at arbejde i jeres baghaver, skal haverne
ryddes. Det står i beboere selv for. Læs, hvor meget der skal væk, og
hvordan jeres baghaver står tilbage, når renoveringen er slut. 

Der veksles mellem store og små træer
Alle træer er løvfældende. Altså træer, hvor bladene falder af om
efteråret
Træer, som med tiden vil vokse sig store placeres i de grønne
fællesarealer
Der plantes ikke skyggefulde træer foran boligerne
Mindre træer plantes ved gavle, skure og i forbindelse med nye
ramper
De nye træer vil bestå af træarter, der findes i den oprindelige plan
for Galgebakken. For eksempel eg, sølvpil, fuglekirsebær, løn mm.
Træerne vil ved leveringen have en højde på ca. 4,5-5 meter.

Som nævnt vil nogle træer skulle ryddes. Når vi skal plante nye træer,
gør vi det ud fra disse principper:
 

TRÆER

ALLE RØR TIL FJERNVARME SKAL

OMLÆGGES OG GRAVES NED I JORDEN.

DET MEDFØRER SELVFØLGELIG EN

MASSE GRAVEARBEJDE I STRÆDERNE

OG FORHAVERNE. OG DET MEDFØRER

DESVÆRRE OGSÅ, AT EN DEL TRÆER

MÅ LADE LIVET FOR AT GØRE PLADS TIL

AT GRAVE NYE RØR NED. 

NÅR DE NYE RØR ER GRAVET NED,

GENETABLERER VI OMRÅDET MED

TRÆER OG GRØN BEPLANTNING. 

ØVRIGE
FÆLLESAREALER

DIN FORHAVE

DER SKAL LAVES RIGTIG MEGET
GRAVEARBEJDE I ALLE
FORHAVER. BLANDT ANDET
ISOLERING AF SOKKEL, DRÆN,
NYE RØR TIL EL, VAND, IT OG
VARME. OG SÅ SKAL DER
ARBEJDES, SÅ VANDET KOMMER
VÆK FRA BYGNINGEN. 

DET BETYDER, AT HELE
FORHAVEN BLIVER GRAVET OP.
DERFOR SKAL  DU FJERNE ALLE
PLANTER OG EJENDELE, DU
GERNE VIL GEMME.



SIDE 3 AF 4

Løgplanter
Har du erantis, vintergækker, krokus, påskeliljer, tulipaner eller andre løgvækster i haven, er det en god idé at
flytte dem, mens de er i blomst, eller når de lige er afblomstret. På den måde har man stadig styr på, hvilke løg
det drejer sig om. Kan dette ikke lade sig gøre, er der ingen grund til panik. Hvis du kan finde løgene, kan du
tage dem op og flytte dem over i noget andet jord evt. i potter. Sæt dem i samme dybde, som de lå i, da de
blev gravet op. 

GODE RÅD FRA GARTNERNE
Galgebakkens gartnere kommer her med råd til, hvordan du bedst bevarer dine planter.

Buske, roser og klatreplanter 
Ønsker du at flytte buske, roser eller klatreplanter, er det bedst efter bladene falder af træerne om efteråret og
indtil marts måned.

Når du skal flytte planterne, drejer det sig om at få så mange rødder med som muligt. Det bedste er at grave
roden op med jord omkring, så bevares mange af de vigtige små fine rødder, og det øger
overlevelseschancen. Grav med en spade hele vejen rundt om planten og dan en rodklump. Det gælder om at
få hugget rødderne over uden for rodklumpen ellers risikerer du, at klumpen går i stykker. Jo flere rødder du
får med, desto større er overlevelseschancen for planten, da der vil være flere rødder til at forsyne toppen
med vand. 

Stauder
Det bedste tidspunkt at flytte dine stauder er fra
september til april.  

Er du nødt til at flytte dine stauder i
vækstsæsonen, kan det med flittig vanding godt
lade sig gøre. 

De fleste stauder kan deles. Det betyder, at du
ikke behøver at grave hele planten op. I stedet kan
du dele dem med en spade og plante den
opgravede del igen. 



SIDE 4 AF 4

Opbevaring
Hvad enten du opbevarer dine planter i din midlertidige have eller på et af plantehotellerne, skal du
sørge for, at rødderne holdes fugtige. Rødderne skal dækkes med muld, men det er vigtigt, at stammen
ikke bliver dækket, da de ellers risikerer at rådne. Du kan vælge at grave planterne ned eller opbevare
dem i potter, der i størrelse passer til rødderne. Grav aldrig planterne længere ned, end de var, da de
blev taget op. 

Råd og vejledning
Der er mange gode råd på internettet, når du skal flytte planter. Ellers spørg en af gartnerne i
afdelingen.

Træer
Har du mindre træer i haven, som du ønsker at tage
med, kan dette også lade sig gøre. Her gælder
nogenlunde de samme betingelser som for buskene. 

Det kan også lade sig gøre at flytte større træer, men
det kræver meget arbejde. Det er bedst at starte
vinteren inden, at man skal flytte træet. Her skal du
grave en rende rundt om den klump, træet skal have
med. På den måde vil der dannes nye fine rødder
indeni klumpen, og chancen for at træet overlever, når
du graver klumpen op næste vinter, bliver større. 

 

HVORDAN MED

PLANTEHOTEL?

DET FØRSTE PLANTEHOTEL KOMMER OP I

GALGEBAKKEN DEN 23. NOVEMBER VED DEN

STORE STEN , MELLEM GALGEBAKKEN STEN OG

GALGEBAKKEN VESTER. 

EFTERHÅNDEN SOM RENOVERINGEN SKRIDER

FREM, KOMMER DER FLERE PLANTEHOTELLER TIL. 

I BEBOERE KAN BRUGE PLANTEHOTELLER TIL DE

BLOMSTER OG PLANTER FRA JERES HAVER, SOM I

GERNE VIL BEHOLDE, MENS RENOVERINGEN ER I

GANG.

DET ER JER BEBOERE, DER SELV SKAL PASSE

JERES PLANTER I HOTELLET.


