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Gården er indrettet ud fra ønsket om at bevare det store lindetræ 
som omdrejningspunkt samt at skabe en gård, der fremstår som 
en helhed samtidig med, at der er mange, mindre rum til forskel-
lige former for aktivitet og ophold.
Flere har nævnt en ‘fransk’ stemning i gården, og det overordnede 
udtryk er baseret på dette sammen med bygningens fine linier og 
materialitet. Det er ‘Nyt Nordisk’ møder ‘Provence’!
Der er lagt vægt på at have mest muligt ophold i sol, bløde over-
flader, der ikke kaster lyd tilbage, mulighed for leg og boldspil 
samt en jævn fordeling af både opholdspladser og funktioner 
som cykelparkering og affaldshåndtering.

Omkring lindetræet laves en ægte, fransk grusplads, der kan fun-
gere som samlingsplads, til ophold, leg eller petanque. 
I gårdens solside anlægges to mindre plæner, der giver mulighed 
for fleksibelt ophold, leg og boldspil. Plænerne skråner let og har 
en siddekant mod syd, der kan spilles bold op ad. Lavningen ud-
nyttes til regnvandshåndtering.
Der laves desuden en fælles grillplads, hvor man kan samle flere 
borde og bænke, så der er plads til fødselsdag eller fællesspisn-
ing. Desuden er små opholdspladser fordelt i hele gården i både 
sol og skygge.

Det eksisterende, grønne areal gentænkes som legeareal med 
gynge, cykelbane, legehus, sandkasse og balanceleg.
På taget over malerforretningen laves en lille tagterrasse med 
plantekummer.

Cykelparkering foregår dels op ad plint langs sti på tværs af gården 
og dels fordelt langs facaderne. Der laves ramper til cykelkældre, 
så det er lettere at få sin cykel op og ned.
Affald håndteres i lette skurkonstruktioner, der begrønnes med 
slyngplanter og så vidt muligt laves med grønne tage.
Port udskiftes til lukket port og flyttes eventuelt nærmere gaden.
 
Der anlægges grønne bede langs facader, hvor det er muligt. 
Desuden etableres klatre- og slyngplanter ved udvalgte mure - 
primært uden vinduer.
I den øvrige beplantning prioriteres små eller letløvede træer, fine 
bøgehække til rumdeling, frodig og blomstrende bunddække og 
indslag af stedsegrønt. Der skal være variation og oplevelser året 
igennem.
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