
Piloprojekt med plantekasser  
Kære naboer – I de kommende år skal vi klimatilpasse kvarteret for at håndtere regnvand uden om kloaker-
ne, og det giver muligheder for at få mere grønt og nye aktiviteter i kvarteret.   

For i god tid at få en bred debat om mulighederne har Husejerforeningens Miljøudvalg afholdt flere cafemø-
der om kvarterets kvaliteter og udvikling. Her har mange beboere peget på ønsker om mere grønt og flere 
mødesteder i kvarteret.  Der er også temaer i flere indlæg på Ulriks Facebook gruppe og i Gadespejlet.  

Miljøudvalget har derfor taget initiativ til et pilotprojekt, der kan være med til at vise mulighederne.  Hus-
ejerforeningen har afsat midler, og vi har købt 3 sæt plantekasser til at afprøve nye aktiviteter på hjørnerne.  

Planterkasserne er lavet af dansk lærk og kan tåle dansk vind og vejr. De er lidt rødlige nu, men bliver grålige 
med tiden. Der er ikke tale om et endelig design, men op et oplæg til at undersøge og afprøve, hvordan vi 
kan udnytte hjørnerne og få mere grønt og flere opholdssteder og nye fællesskaber?   

Til kasserne er en bænk. Hvorfor ikke sætte sig lidt ude og nyde kvarteret, selvom det er koldt? Tag et tæppe 
og en kop the med og mød din nabo. Bænken kan nemt tages af, hvis man ønsker det, og stilles ved Ulrik.  

Plantekasserne fyldes med krukkejord uden spagnum. De kan holde på vand, så de skal ikke vandes så ofte. 
De har også dræn, hvis der kommer meget vand fra oven. Vi planter lyng og alunrod her i vinter, så der alle-
rede nu er lidt liv. Nedenunder lægger vi de flotteste økologiske blomsterløg – glæd jer til foråret!  

Vi stiller plantekasserne på tre forskellige hjørner i løbet af de næste par uger - se foto nedenfor. Hvis I gerne 
vil have dem netop på jeres hjørne nu, så kontakt Stine på 2870 7980. Vi flytter dem til foråret, så andre kan 
få lov at have de grønne planter på deres hjørne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi planlægger en plantedag i maj, hvor vi i fællesskab kan plante flere stauder og sommerblomster.  Her eva-
luerer vi desuden på første fase af pilotprojektet og ser om vi skal udvide det.   

Skriv gerne input på Ulriks Facebook om plantekasserne. Hold øje med facebook, hvis du vil være med til at 
plante. Og meld gerne til os, hvis du vil være med til at passe dem. Du er også velkommen i Miljøudvalget. 

Vh, Miljøudvalget  


