Forslag til Plejeplan: VA 4 Syd

Plejeplan 55 (Sletbrovej, vest)

Plejeplan 55: Sletbrovej (vestlige side).
Området ligner på mange måder området langs Fuldbrovej (plejeplan 1).
Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), Terrænmure, Terræntrapper,
Terræninventar (gelænder, affaldsstativer), Fritvoksende Træer, Busket, Lav beplantning i smalle bede langs
husene (Busket, Stauder, Klatreplanter).
På offentligt ejet areal mellem sti og bilvej desuden Fritvoksende Træer og Bunddækkende Buske.
Målbeskrivelse:
 Funktion: Stien skal fungere som adgangsvej til entrédøre, med jævn belægningsoverflade til bekvem
færdsel. Området skal være nemt at vedligeholde.
 Rekreation: Kun hvis kommunen tillader dette i plantebæltet mellem sti og bilvej.
 Æstetik: Området skal have et forholdsvis velfriseret ’havepræg’, med udtryk af frodighed og
blomsterrigdom.

(Foto)

Tilstandsvurdering og forslag til renoveringer:
Belægninger:
Belægningsstenene er flere steder ujævne. Der bør planlægges for fremtidig renovering af belægningssten.
Terrænmure og –trapper:
Terræntrappe ved Ravnen 2A synes i god stand.
Terrænmur ved Ravnen 2A fremtræder gold og uæstetisk, men synes i god stand. Muligheder for begrønning
bør overvejes.
Terrænmure og –trapper ved Ravnen 2C (stiunderføringen under Sletbrovej) er forholdsvis jævne, men
fremtræder uæstetiske og trænger begrønning og/eller anden forskønnelse. Dette gælder også rækværket på
terrænmuren.
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Terræntrappen ved Uglen 2C er meget smal og delvist i forfald, og bør oprettes snarest. Samtidig bør trappen
udvides til større bredde.
Terrænmuren ved Uglen 2C fremtræder gold og uæstetisk, men synes i god stand. Muligheder for
begrønning bør overvejes. Der kan f.eks. etableres nyt plantebed med Rådhusvin ved foden af muren overfor
Uglen 4A.
Fritstående Træer:
Området præges af de markante Robinier, som står på offentligt areal. Træerne synes ikke her at volde lige
så store problemer som på Fuldbrovej, selvom rodskud og frøafkom må anses for forventeligt.
Lærketræerne ved hjørnet af Ravnen 2C står med rimelig afstand til husene, og bør så vidt muligt bevares
som markante karaktertræer for området, der stedfæster stiunderføringen under Sletbrovej. Om nødvendigt
kan det mindste af træerne evt. ryddes. Træerne kan med fordel underplantes med et bunddække. Det kan
f.eks. være Bregner (Dryopteris filix-mas) og Høst-anemoner (Anemone japonica ’Königin Charlotte’)
placeret i grupper mellem hinanden.
Busket:
Bambus på hjørnet ved Uglen 1C kan med fordel ryddes og erstattes af prydbusk. Det kan f.eks. være en
Duftsnebolle (Viburnum burwoodii).
Bunddækkende Buske:
Berberis på kommunens areal er skåret ned til knæhøjde og stærkt inficeret med ukrudt – visse steder med
Brombær. Der må forventes kraftig og uskøn genvækst i løbet af få år.
Der skal tages stilling til private beboeres indretninger på arealet. Indretningerne ses at bidrage med
oplevelser og omsorg for udearealerne, men kan stride mod andre interesser.
Beplantning langs husene:
Beplantning langs facader er generelt OK, så længe den bliver holdt. Dog bør kraftigvoksende ukrudt og
træer ryddes flere steder.
Brombær ved facaden af Ravnen 2A bør ryddes.
Træ til højre for entrédøren Ravnen 2A bør ryddes.
Espalieret Æbletræ ved facaden af Ravnen 2B kan bevares, så længe det holdes med omhyggelig observation
og beskæring.
Ahorn ved facaden af Uglen 1C bør ryddes.
Kirsebær ved facaden af Uglen 2C kan bevares nogle år endnu, så længe den holdes med omhyggelig
observation og evt. beskæring.
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