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LANDSKABSPLANEN
De fælles friarealer består af en nord-sydgående kileformet grønning og en øst-vestgående smallere grønning. De to grønninger krydser hinanden
som korset i et flag, og ligger som brede fuger mellem fire boligområder, et mod nordvest, et mod nordøst, et mod sydvest og et mod sydøst.
Mod nord afgrænses området af Møllebækvejs allé af Egetræer og et hegn af Hvidtjørn. Langs Tessebøllevej mod vest er friholdt et 10 m bredt
grønt område, som tilplantes i felter med Fuglekirsebærtræer. Mod øst afgrænses området af åbne marker mod syd af en allé af Rønnebærtræer.
Fra Tessebøllevej i vest går en allé af Rønnebærtræer igennem det nordvestlige boligområde henover den kileformede grønning og videre ind i det
nordøstlige område. På samme måde er plantet vest-østgående hegn af Hvidtjørn i de sydlige boligområder.
Det vigtigste element i den smalle grønning mellem de nordlige og sydlige boligområder er det åbnede vandløb med brinker bevokset af Hestehov.
Hvor vandløbet krydser den kileformede grønning, løber vandløbet igennem et ovalt bassin til overløb ved store regnskyl, og til skøjtebane om
vinteren. Hvor den smalle grønning munder ud i Tessebøllevej er plantet en lille æbleplantage imellem de vestlige boligområder.
Den kileformede grønning bliver områdets vigtigste fælles friareal. Det holdes åbent mod Møllebækvej og mod adgangsvejen i syd. I den nordlige
del ligger taffelbjerget med kælkebakke og sideskråninger tilplantet med Skovfyr i krat af Liguster. Omkring enden på et af de sydlige levende hegn
ligger et ovalt rum, afgrænset af et tilsvarende hegn af Hvidtjørn. Ned gennem kilen er anlagt et retliniet stiforløb, en smal grussti, som går ret durk
igennem de forskellige elementer: bjerget, bassinet og det ovale rum. Stien opleves som et snit i grønningen fra Møllebækvej i nord til den nye
adgangsvej i syd. Langs denne ”navlestreng” er plantet syv felter, ca. 5 m x 15 m store, med forskellige hjemmehørende busk- og træarter, som
Hyld, Mirabel og Ask.

