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BEPI-ANTNINCER: HEGN OC IÆ],I,I]SAREA I,ER I BAARIN'i SOMMI.]RI,ANI)
l)a tsaanng Somrnerland i sin tid blev plani.rgr. \, rllc \ r tlr5o!c aI lr\ e ct cltcrnativ til byemes
parcelhusområder med hække, blomster og fint klippede græsplæner Vi vjlle skabe el område, h!or
man ikke behøvede at gå rundt med dårlrg samvittighed, fordi man har lys1 til at tage ud at flskc i
stedef lor at slå græsplane eller til at iigge på ryggen i stedet fbr at luge mellem staudeme osv
Dct skulle være et rigtiet liitidsornråde

til nordmænd og svenskere. der har nok i naturen som den er. har vi danskerc og
fynboere især en vis trang til at gore naturen mere pyntclig, cnd den er 1ia skabcrens hånd Vi skal
helst have rigtige haver og et ornråde. som vi kan sige er vores, hell og aldelcs. Men da rnange afos
tager til Norge og Sverige for at bo i sommerhus midt i naiuren. var det måske nærliggende ar tro- at
dcr villc værc en del al os. der ville være inleresseret i el sådant alternati\. Det villc \,alre naturllgl
at læggc et sådant onråde i en afvo.e skove, men det lnå man ikke i Danmark; r'i har fredet vore
skove. 1br vi har ikke så mange aldgm- som man har i vore nabolande Dei-tbr må vi selv skabe
sko!en efter, a1 området 9r stykkel ud i parceller, og lbr at 1å en nogenlundc ensanet skov var der
nodvendigt at bclrlggc området med servilutler eller bcslemmeiser om, hvad dcr sk ullc planlcs og
hvor. Mange afos belragter servitutter som.et onde. som noget der hærrnrer den t'ric udlbldelse. Del
er en sandhed med modjfikaljoner. Hvjs man på lbrhånd ]rar sat sig ind i ser
og gort op
"-itullerne
rncd srg selv, om ll]an kan acceptere clerr- er d€ til stor hj?elp De gslldcr nemllg også lbr naboen. og
dcrlor ved rnan på tbrhånd så nogenlunde, hvad man kan vente sig derlra Man skal ikkc ovcrholdc
scrvilL\ltcmc 1br scn_ltulternes skyld. men ibr at Iå el bedre område ai være l, og dct får rnan.
dcrsom ran har lyst 1il at være med til at bygge et område som Baaring Sornrncrland oF el
omritde, der kar blivc ct alternativ lil byboligen
I rnodsittnrng

Fra narurcns hånd var det areal, som Baaring Sommerland dækker. opdelt
strakle srg 1'ra Iand ud mod Baaring Vig

i en række bakker, der

Vejcnc blcv så vidt muligl placeret på bakkerne omgivet afen skovagtig plantnlng. Husene skulle
anbringes sdledes, at så mange som muligl v;llc tå udsigt ovcr vandet, og således at de
græsklædte dalc ville blivc lune gryder ljl ophold, 1eg og boldspjl
Som skolplanlnrn8 !aigle man di-n gamle danskc cgeskov. der slet ikke er så langsomtvoksendc.
son nogle lror. men lbr at h1&lpe den på r'ej, blcv der plantet lærk som det. man I tirgsproget kalder
ammetræer Meningen cr, a1 lærkene skal give læ lor egene og eltcrhånden sont cgc'lrc kontmcr godl
i gang. skal lærkene {emes, ikke alle på en gang, men således. at egene hele rrden har udviklingsmuligheder, og der må da også geme blive lærk tilbage i den endeiige skov
L)ersorn nogle beboere ønsker enkelte andre træer i skoven iblandc:t eg og lærk. vil vr llnde det helt
naturlig, herunder også enkelte nåletræer; rnen det er vigtlgl, at det så er træer. dct er naturlige I dcn
danske skov og karakteren aI-løvskov bevarcs
Vi håber. ar der vil opstå en række lællesakti\.,teter på lællesarealeme De er io storr og grrr:r
mangc muligheder, sr)m slet ikke ville være til stede- dersom arealct var delt op med hegr erg hække
på tradrtlonelvis
så

Vi er klare over, at Baaring Sommerland er et ekspenmenl. og man kan ikke ibnenle ar all l)kkes
Servilulteme vil, dersom de fbrstås og accepteres, \'ære med til at hjelpe oinrådet på \,!'i. og nLr
håber vi, at mange alBaaring Sommerlands beboere vil være med hedii
Venlig hilsen
Ame Lindholdt

