Bevarelsen af Christiansgaves gamle træer
Som det vil erindres, blev det på Generalforsamlingen den 4. april 2014 vedtaget, at
Bestyrelsen skulle udarbejde og fremlægge et forslag til vedtagelse på dette års
Generalforsamling om bevarelsen af Christiansgaves gamle træer.
Det aftaltes samtidig, at oplægget skulle udarbejdes i samarbejde med landskabsarkitekt
Charlotte Skibsted, der har fulgt området gennem en årrække. Endvidere blev det
vedtaget, at beboerne skulle indbydes til at deltage i processen ved sammen med
Charlotte at deltage i en havevandring, der fandt sted den 6. september 2014. Deltagelsen
fra beboernes side var stor og aktiv.
Landskabsarkitekten gav udtryk for, at de store træer og et i øvrigt velholdt parkanlæg i høj
grad bidrog til at fastholde områdets unikke karakter og på bedste vis reflekterede den
originale beplantning. Det var derfor vigtigt at bibeholde de store træer. Hun gik dog ind for
en fjernelse af birketræerne ned mod Øresund, som virkede artsfremmede. Derimod fandt
hun, at birketræerne i "Lunden" alt overvejende burde bevares, da de udgjorde et godt mix
med fyrretræerne.
Fældning og beskæring af de gamle træer kan herefter kun ske efter godkendelse fra
Bestyrelsen. Det gælder også træer på privat grund, som har løftet belægningen i fortove
og på parkeringspladser, da en vis beskæring af de øvreliggende rødder ifølge Charlotte
Skibsted kunne tåles. Hvor træer i enkelte tilfælde fjernes, skal der genplantes.
Der henvises i øvrigt til nedenstående liste.
På vestsiden foreslås det at bevare:
1. tre valnøddetræer ved hus nr. 1
2. fyrretræerne foran hus nr. 1 og 2
3. fyrretræerne foran hus nr. 5 og 6
4. fyrretræerne rundt om vaskehuset
5. de stynede frugttræer
6. træerne i "Lunden"
7. de store fyrretræer bag husrække 14 - 18, de to store lindetræer og valnøddetræet på
Grønningen ud for hus nr. 14, og fyrretræerne langs Strandvejen
8. fyrretræet mod syd ud for have til hus nr. 23
9. to løvtræer mod syd på plænen foran husrække 19 - 23
10. syv lærk/graner i trekanten mellem hus nr. 23 og Strandvejen, hvoraf det længst mod
nord nok bør fjernes
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11. de to store bøgetræer ved indkørslen samt bøgetræet i trekanten mod Strandvejen
12. de stynede lindetræer mod Strandvejen
13. de store bøgetræer mellem hus 29 og Strandvejen
14. det beskårne egetræ ved hus nr. 29
15. de store fyrretræer foran husrække 24 - 28 (med undtagelse af ét enkelt ved hus nr.
26, som er gået ud) og gran i haven til hus nr. 28
16. de to akacietræer ved hus nr. 31 og 56, kirsebærtræet mellem hus nr. 56 og stien til
hus nr. 31 og 32, samt de to kastanietræer ved indkørslen til Hovedhuset
17. de tre store fyrretræer i haven til hus nr. 32 og på plænen øst for hus nr. 32
18. de to store fyrretræer ved hus nr. 30
19. de gamle popler
20. den amerikanske eg ved hus nr. 36 samt de to fyrretræer ligeledes ved hus nr. 36
21. bøgetræerne stødende op til hus nr. 35
22. lindetræet ved parkeringspladsen over for hus nr. 35 og de to fyrretræer ved hus nr. 38
23. de tre store fyrretræer ved hus nr. 39, som måske bør stammes lidt op
24. det store fyrretræ mellem hus nr. 45 og 46 og fyrretræerne for enden af hus nr. 47
25. de to store fyrretræer på plænen ud for hus nr. 49 og ét yderligere mellem hus nr. 48
og 49, et løvtræ foran hus nr. 48 (mod stranden) og endelig to store egetræer samt de fem
nyplantede fyrretræer
26. det store lindetræ på plænen øst for hus nr. 50 og to valnøddetræer ved hus nr. 43
samt æbletræ ud for hus nr. 42
***

