Gårdhave v. Cafeteria/vandrehal

Gårdrummet opdeles i tre områder. Belægningen er i lyse 40 x 40 cm fliser (Slebne RBR-Harmoni)
med mindre andet er angivet.
1 Torvet
Et åbent, centralt gårdrum, der flankeres af fire japanske rønnetræer, der samtidig deler rummet op.
Pladsen har funktion af et torv, hvor der opstilles fritstående runde borde som indendørs i vandrehallen.
De skal kunne ryddes væk i forbindelse med receptioner og andre arrangementer. Bordenes opstilles
inden for den bord af mørkere 40 x 40 fliser, der er angivet på planen. Langs kanterne støbes tre lange
bænke på stedet. De pudses og hvidmales og forsynes med en sidde/liggeflade af teak eller andet
vejrbestandigt træ. Bænkene skal – ud over at være bænke – fungere som rumopdelere og minimere
trafik på tværs af de forskellige afdelinger. Bænkene er uden ryglæn, bortset fra den, der står op ad
muren. Her sættes ryglænet direkte på muren.

2 Legepladsen
Mod nord etableres en legeplads og her er også en lille privat terrasse for portørerne. Det private
område dækkes af med en beplantning. Jorden i bedene skal være være god og meget muldrig, samt
afgrænses af en betonbænk i samme design som på ”Torvet”. Desuden etableres en skærm/hegn af
fritstående lodrette stolper, der fungerer som espalier for klatreplanter, der yderligere skærmer af for
indkik fra vandrehallen. Legepladsen etableres med faldunderlag i hele området. I cirklerne er rent
faldsand, og dette omgives af gummifliser i klare farver. Der kan evt. etableres en lille klatrevæg op ad
muren mod vest.

3 Haven
Mod syd anlægges et lille cirkulært haverum, hvor man skal kunne trække sig tilbage til lidt mere
rolige omgivelser. Det er omgivet af en frodig og varieret beplantning, der giver oplevelser en stor del
af året. Det ligger 15 cm forsænket i forhold til det øvrige gårdrum. Niveauspringet tages som en rampe
i ankomststien. Beplantningen ligger i niveau med den øvrige gårdhave og kantes mod det cirkulære
haverum af granitkantsten, dels for at beskytte planterne og dels for at give et mere intimt haverum.
Belægningen foreslås med chaussésten, der lægges cirkulært, så de følger pladsens form.
Centralt er et lille springvand, der giver et fint lydtæppe, der også betyder, at man ikke så let hører
andre personers samtaler, og dermed også selv kan tale mere frit.
Afgrænset fra denne have ligger en lille terrasse, hvor prsonalet får et lille privat uderum, der er
afgrænset på samme måde som portørterrassen ved legepladsen

Planteliste Gårdhave
Gården er delt op i to områder: Den nordlige del ved legepladsen/portørrummet og den sydlige del ved
haven.
Antal stk. der angives under hvert nummer er antal planter pr. nummer. De plantes med en afstand, så
de optræder som én stor sammenhængende plantegruppe. Hvis der fx står 3 stk., i alt 9 stk., så betyder
det at tallet optræder flere gange på planen, og at der i hele gårdrummet skal plantes i alt 9 eksemplarer
af denne plante.

Sydlige område ved haven
A. Bunddække af storkenæb, Geranium macrorrhizum 'Ingwersens Variety'
Svagt pinkrosa blomster i juni - juli måned. Bliver ca. 40 cm. høj og har vintergrønne blade, der dækker
godt af for ukrudt. Plantes med 6 stk. pr. kvm.
B. Bunddække af storkenæb, Geranium cantabrigiense 'Biokovo'. Lav staude med grågrønne blade fra
vintergrønne rosetter. lillarosa blomster i maj-september. Plantes med 6 stk. pr. kvm.
C. Bunddække af smalbladet timian Thymus serpyllum 'Coccineus'. Plantes med 10 stk. pr. kvm.

1 Klatrehortensia Hydrangea anomala ssp. petiolaris
Klatreplante, der hæfter vha. luftrødder. Store hvide skærmagtige blomsterstande Juni/juli. Bindes op
til espalier.
2 Skovfrytle, Luzula sylvatica. 5 stk,
Skovfrytle er en prydgræs med bredt linjeformede, friskgrønne blade. Skovfrytle er tæppedannende og
bliver 40 cm. høj i tuen og aksene bliver 60 cm. Lysebrune lette blomsterstande (aks) i maj-juni.
3 Tibetansk kirsebær Prunus serrula
Lille, løvfældende træ med en flot skinnende maghognibrun bark. Blomstrer i maj med hvide blomster.
Træet får røde stenfrugter. Størrelse: Heister 200-250 cm.
4 Rubladet hortensie, Hydrangea aspera ssp. sargentiana
Mellemhøj, løvfældende hortensia. Blomstrer fra juli med store, lysviolette blomster. Blomstrer frem til
september/ oktober måned.
5 Laurbærkirsebær Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'.
Lav og bred stedsegrøn busk med blanke blade, ca 1 m høj og 2 m bred med hvide blomster i toppe,
rigtblomstrende i maj. Placering i sol - skygge bedst på næringsrig, veldrænet jord i læ. Velegnet alene

i grupper og som bunddække.
6 Egebladet hortensia, Hydrangea quercifolia. 1 stk, i alt 4 stk.
Mellemhøj, løvfældende busk. . Blomstrer i juli-september måned med store hvide blomster.
7 Daglilje, Hemerocallis 'Crimson Pirate', 3 stk. i alt 9 stk.
Græslignende blade og rødbrune blomster i juni-juli.
8 Vinget benved Euonymus alatus 'Compactus'
Mellemhøj, kompakt løvfældende busk. Blomstrer i maj-juni måned med små gule blomster. Meget
flotte høstfarver.
9 Småbladet buksbom, Buxus microphylla 'Faulkner'. 1 stk. i alt 10 stk.
Stedsegrøn busk. Formklippes til tætte halvkugler
Planter i potte eller med klump, 40-50 cm
10 Dværg elefantgræs, Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'
Elefantgræs med smalle, grønne blade med hvide striber. Bliver op til 110 cm. høj og ca. 60 cm. bred.
Blomstrer med aks i september-oktober.
11 Kejserbusk Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'
Løvfældende mellemstor busk op til 3 m høj. Let rynket, mørkegrønt løv. Får rosa blomster fra
november-april måned. Blomsterne har dejlig duft. Placering i sol-halvskygge.
12 Lavendel Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'. 1 stk, i alt 4 stk.
Lav halvbusk 30 cm med små blågrå aromatiske blade. Stedsegrøn og med blåviolette blomster i tætte
aks i juli-august.
13 Oregano, Origanum laevigata 'Rosenkuppel'. 3 stk, i alt 6 stk.
Mørk rosa blomster i små toppe i august-september. Duftende blade og blomster 25 cm høj. Klippes
ned om foråret, inden den nye vækst starter.
14 Dværgsyren Syringa microphylla 'Jose'
Lav løvfældende busk. Blomstrer i juni måned med 10-12 cm store, lysviolette blomster.
15 Japansk røn, Sorbus commixta. 1 stk. i alt 4 stk.
Lille, smalt træ. Op til 5-7 m højt. hvide blomsterskærme i maj-juni
Kobberfarvet i udspring, senere mørkegrønt. Rødgule høstfarver. Orangerøde bær.
Størrelse: SHO 3X 14-16 cm. Bindes op til pæl med bånd, som ikke skader træet.
16 Blåkant Nepeta mussinii
Blåkant bliver 30-50 cm. høj. Blå blomster fra juni måned.

17 Amerikansk syren Ceanothus del. 'Henri Désfossé'
Fingrenet busk. Ca. 1 m høj og bred med mørkeblå blomster i syrenformede stande i august-september.
Placering: I sol og i god veldrænet havejord i læ. Velegnet som solitær og i grupper. Skæres tilbage om
foråret.
18 Japansk snebolle, Viburnum plicatum 'Mariesii'
Mellemstor busk, bred og tæt med hvide blomster i flade skærme på næsten vandrette grene i maj-juni.
Løvet er grønt, god høstfarve, lun plads. Placering i sol-halvskygge.
19 Bornholmerfigen Ficus carica 'Précoce de dalmatie'
Løvfældende busk / lille træ. Frugten
20 Stor Pibegræs, Molinia arundinacea 'Transparent'. 3 stk.
60 cm, med aks 170 cm høj, I slutningen af juli fremkommer de lange toppe, der er næsten
transparente.
20 Elefantgræs, Miscanthus sinensis 'Malepartus'. 3 stk.
1,5 meter høj elefantgræs. Blomstrer i august - oktober måned med store rødbrune blomster.
21 Ægte laurbær, Laurus nobilis.
Stedsegrøn busk med aromatiske blade. Om foråret trimmes busken for svedne blade, og den holdes
klippet som en tæt busk på maks. 1,5 m.
22 Akebie, Akebia quinata
Små, duftende purpurlilla blomster. Elegant løv, skal bindes op til espalier.
23 Krukker med græsser

