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Københavns Kommune, Laura Koch Rotne

Opland v/ Karin Corfitzen og Maja Dissing Wiehe

gaardrum.dk v/ Friedemann Rüter 

Mødet  var  indkaldt  for  at  præsentere  og  diskutere  hovedprojekt  for
gårdhaven.

Ændringer i teamet
Siden Lise Thorsager (Opland) er gået på barsel, har Karin Nygaard Corfitzen
overtaget sagen. Karin står for projektering, udbud og tilsyn.
Annette Sønderby Jensen, sagsbehandler fra Københavns Kommune er gået
på pension. Laura Koch Rotne har overtaget sagen.

Projektet, Karin / Opland
Karin gennemgik ændringer og detailprojektering af projektet i henhold til 
byfornyelsesbeslutningen:

Overflader:
To typer belægning 
Mørke belægningsklinker PW15: hovedstier, plads og cykelpladser

1-12-2017
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Friedemann Rüter
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Belægningssten grå: til brugs- og færdselsarealer langs facaden
Genbrug af eks. teglsten fra garager: belægning under opholdspladser
Legearealer: faldgummi 
Grus under lindetræet 
Grus eller klinker mellem legeområder pt. ikke afklaret. Opland revurderer.

Renovationsoverdækninger
Optegnet efter forslag/reference fra Hans-Otto
Listebeklædning og grønt tag med tykt vækstlag.
Skuret til storskrald ligner renovationsoverdækninger, dog lukket med plader 
og rottebeskyttelse.
Bærende konstruktion malet (mørk grå) og beklædning med ubehandlet 
lærketræ.

Udskiftning af trapper
Værn udføres i samme farve og lignende udformning som altaner, samt 
samme type træ.

Belysning
Der er foreslået to typer pullertbelysning, ’Stics’ og ’Nyx’ fra Focus Lighting. 
Der blev valgt en ’Nyx’, der lyser nedad. Det er samme type, som står ved 
Søerne.

Grill
Forslået en model fra Hags, men hvis der ønskes en anden model, kan man 
indsende forslag.

Højbede
Der blev foreslået højbede. Enten af egetræssveller, som man kan side på, 
eller stålkanter som ikke tager så meget plads.
>Der var ikke opbakning til at etablere højbede. Der etableres ikke højbede.

Legearealer
En fugleredegynge
Balanceleg forskellige typer (beton, gummi, træ)
Redskaber som tankstation, osv.
Legehuse
Helst ikke naturleg
Hvad er beboernes holdning?
>blandede holdninger omkring legehuse
>der skal være legeredskaber, der passer i stilen til gården og som er mest 
til mindre børn 
Skiltning til legeredskaber

Inventar
Betonplinte
>Nogle mente, at betonplinte var kolde at sidde på. Plinte udbydes som 
betonplinte med træsæder på udvalgte delstrækninger.

Planter
Træer
Lindetræet bevares og beskæres til januar
Nye træer: blomstrende træer som røn, tjørn, æbletræer, prydæble, 
tibetansk kirsebær, m.m.



Buske
Blomster og bær til fugle og insekter, bærmispel, roser, sommerfuglebuske, 
ribs, solbær, hortensia, buksbom, 
>Der stilles spørgsmål til om det er en god ide med bærbuske (f.eks. ribs og
solbær) sammen med planter med giftige bær (f.eks. taks). Der plantes ikke 
taks.
 
Stauder
Sorter og arter, der er hårdføre, som kan klare sig uden meget pleje. Der 
plantes tæt fra starten, så jorden dækkes hurtigt. Forskellige højder.

Klatreplanter
Mange blomster og forskellige typer.

Løg
For at opnår en stor variation vil der blive lagt løg i bedene, ikke i græsset.

Kommentarer
 Ved nr. 18 er der 3 træer i dag, men der er kun vist 2 på planen

>dette bliver kontrolleret under projektering
 Storskrald er i det bagerste hjørne, hvordan bliver det hentet

>Projektet kommer til byggesagsbehandling, som skal godkende 
projektet

 Hvordan håndteres affald fra restaurant?
> Der er gjort ekstra plads til containerne, men skraldet er en del af 
foreningens. Det er kun en malerforretning, der har sin egen 
renovationsordning. Der skal være plads til affald fra erhverv. 

 Kan skraldecontainerne placeres således, at der er lige langt til alle 
containere? 
>En vicevært/gårdmand kan flytte containerne, men det er også et 
spørgsmål om opdragelse af beboerne.

 Glascontainerne er til gene for nogle, fordi det larmer om aftenen.
>Det kan ikke loves, at det bliver anderledes uden gener fremover. 
Dette bør håndteres ved ordensregler.

 Genbrug af eks. mursten bliver positivt modtaget.
 Der blev diskuteret, om der skulle være færre belægningstyper, men 

et flertal syntes godt om de valgte belægningssten.
 Bliver bøgehækken bevaret?

>Så vidt det er muligt under anlægsprocessen, bliver den bevaret.
 Bliver lindetræet beskyttet under anlægsprocessen?

>Ja, der bliver sat beskyttelseshegn op og firmaerne er interesseret i 
at bevare det.

 Er der parkeringsmulighed for børnelegetøj og køretøjer?
Ja, der er en opbevaringskasse til legetøjet med i projektet.

 Er der havemøbler med i projektet?
>Hvis der er økonomi til det, bliver der købt møbler til sidst, men vil 
også kunne købes efterfølgende.

 Der skal være balance med aktiviteterne i gården, så der tages 
hensyn alle beboergrupper 



 Kan der være en rutschebane eller trampolin i gården
>Det vil der blive set på

 Skal beplantningen ikke plejes og luges meget?
>Nej, der plantes tæt fra starten, så planterne dækker hurtigt, som 
forhindrer, at der kommer ukrudt op.

 Hvor skal cykler og skraldecontainer være i anlægsperioden?
>Gården er stor, så derfor vil der være muligt, at cykelparkering kan 
fortsat være i gården. der kan blive perioder, hvor renovation og/eller
cykler skal være udenfor gården.

 Der laves bure på fortovet til cykelparkering. 

Tidsplan:
 Frist til beboerkommentarer 15. dec. 2017. Herefter 

færdigprojekteres projektet og sendes i udbud. Evt. forslag/ønsker, 
der ønskes indarbejdet, sendes til knc@opland.eu.

 Færdigprojektering af projektet frem til udbudsprojektet og til 
byggesagsbehandling. Der bydes ud med alternative produkter.

 Udbud til entreprenører i januar. 3-4 uger udbudstid.
 Kontrahering. Ejerforening har tilkendegivet at bidrage til projektet, 

hvis det er nødvendigt.
 Opstart til foråret 2018 (i marts)
 4-5 måneder anlægstid.

 


