C. Bevaringsværdige. Træer og buske, der ikke hører under kategori A eller B - kan underkastes
almindelig drift og pleje.
Gruppe A: Gråpoppellunden på Grønningen, gråpoplerne ved indkørslen ved Vester og Gråpoplerne
ved Sønder 2 samt Sump-egen ved Købmanden og Sump-Egen (Bob's træ) på Grønningen.
Gruppe B: Gråpoplen ved Vester 9, de af landevejspoplerne på P-pladserne, som er i god vækst og
ikke står meget uhensigtsmæssigt, robinierne ved hovedstien i Vester. Generelt: alle træer over 10
meters højde og egetræer over 8 m, som ikke er nævnt i anden forbindelse eller står på P-pladser
eller brandveje. Egetræerne på støjvoldene. Spidsløn, når disse har gennemgået en første udtynding.
Askegrupperne på Vesters grønning.
Gruppe C: Resten.

Klager:
Når der tages stilling til en klage, skal følgende forhold tages i betragtning:
Træart. Er det en træart der er sjælden på Galgebakken, skal der tages hensyn til dette.
Træets alder. Er træet over 20 år skal der tages hensyn til dette.
Træets æstetiske værdi. Har træet en ganske væsentlig æstetisk værdi, skal der tages hensyn til
dette.
Placering i miljøet. Har træet en væsentlig rolle i det miljø, det står i, tages der hensyn til dette.
Sol og lysforhold. Der skal tages hensyn til lysforhold ind i boligerne og i haverne. Det er
rimeligt, at der er sollys i haven i løbet af dagen, alt efter havens placering i forhold til
verdenshjørner.
Nedfalden frugt eller blade. Nedfalden frugt eller blade er ikke en begrundelse for fældning.
Antallet af naboer der klager. Er der flere naboer, der klager over et træ, skal dette vægte for
klagen, men med hensyntagen til de øvrige punkter.
Hvornår klager er flyttet ind. Beboere skal inden stillingtagen til accept af boligen informeres
om Træpolitikken på Galgebakken. Beboerne er derfor vidende om, at træer prioriteres højt på
Galgebakken. Der skal foretages en vægtning af, hvornår beboeren er flyttet ind, i forhold til
hvad der bliver klaget over.
Ved fraflytning skal der tages stilling på ny. Bliver der klaget over beplantning i en have, hvor
beboeren ikke ønsker at fælde, og beboeren får medhold i, at det behøver han ikke, skal der ved
denne beboers fraflytning på ny tages stilling til klagen.
Svaret til klager skal indeholde en af følgende muligheder:
Afgørelsen kan indeholde et positivt svar til fældning eller beskæring med skriftlig begrundelse.
Afgørelsen kan indeholde et negativt svar til fældning eller beskæring med skriftlig begrundelse.
Afgørelsen kan indeholde en tidshorisont for hvornår et træ skal fældes med skriftlig begrundelse.

Overordnet udvikling af landskabsplanen
Generelt
Ønsket om en hurtig udvikling af beplantning i en nybygget bebyggelse deles af arkitekter,
landskabsarkitekter og de beboere, der flytter ind i de nye bygninger.
Landskabsplan og tilplantning vil derfor – principielt – være tilrettelagt med dette behov for øje.
Det er desuden et nødvendigt tilplantningsprincip, at der skal plantes/sås rigeligt af de forskellige
arter for at sikre deres opvækst og sikre, at der vil overleve sunde og raske eksemplarer af hver art.
Landskabsplan (til revision 2016)
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