
 Notat: AAB 60 - Workshop om den nye gårdhave 

10. oktober 2018 

På workshoppen mødtes beboerne og bestyrelsen med gaardrum.dk for at tale om mulighederne for en ny og bedre 

gårdhave.  

Mødet indledtes med en fælles rundtur i gården, hvor alle havde mulighed for at kommentere på de eksisterende 

forhold, og give udtryk for hvilke elementer der ønskes bevaret, og hvilke der ønskes ændret eller fjernet.  

Efter den fælles gennemgang var der inspirationstur til to nærliggende gårdhaver med vidt forskelligt udtryk. Her var 

der mulighed for at se, hvordan andre gårdhaver er indrettet, og få inspiration og idéer til den nye gårdhave.  

Sidste del af workshoppen foregik i grupper omkring plantegninger, hvor beboerne havde mulighed for at skrive 

forslag til ændringer på post-its og sætte dem på planerne. Derefter blev de mange forslag sat i prioriteret rækkefølge 

på skydeskiver, med de højst prioriterede forslag i midten. 

Nedenfor ses en liste med de mange forslag som blev drøftet på workshoppen. Denne liste danner udgangspunkt for 

skitseforslaget til den nye gårdhave, som udarbejdes af gaardrum.dk over de kommende uger.  

Skitseforslaget vil blive præsenteret på skitsemødet d. 20. november 2018 kl. 17 i beboerlokalet. På mødet vil der 

være mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag inden skitseforslaget færdiggøres.  Aller er 

velkomne.  

Med venlig hilsen 

Marianne Grønkjær og Friedemann Rüter 

gaardrum.dk 

 

 

 

Samtlige beboerønsker (fra post-its på planerne) 

Alhambragården 

 Affaldsbeholdere til bioaffald 

 Bedre cykelstativer 

 Ny, lysere belægning i Alhambragården 

 Grønt på tag og vægge ved renovationsskur 

 Grøn overdækning af den åbne renovationsplads 

 Grønt tag på garager og wires over det nedsænkede parkeringsareal (lav prioritet) 

 

Legeområdet/ boldbur 

 Bedre bænke på udluftningskanalerne ved boldbur og legeplads 

 Siddemuligheder oven for trappen, syd for boldburet 

 Beplantning på hegnet omkring boldburet 

 Støjdæmpning af boldbanen 

 Beplantning på hegnet langs den nedsænkede parkeringskælder og gangbroerne 

 Siddeplads for forældre ved legepladsen, med plads til spisning og hygge hér. 



 Grønne elementer ifbm. legeområdet, fx blomster, buske og græs.  

 Legepladsen: 

o Bakker/forhøjninger 

o Inddrage den ene udluftningskanal fra parkeringskælderen til fx træhus.  

 Eller forhindre at man ikke kan klatre op på udluftningskanalerne 

o Nyt klatrestativ, nye gynger 

o Naturlegeplads 

o Nedgravede trampoliner 

o Faldgummi 

o En sti til cykling og løbehjul, evt. med hajtænder/trafiksignaler på belægningen 

o Fugleredegynge/sansegynge 

o Mindre sandkasse med bedre, lukket kant 

 Vippedyr på græsset flyttes til legeområdet 

 

Resten af gården 

 Eksisterende træer bevares 

 Flere blomster året rundt 

 Slyngplanter på facaden 

 Mulighed for plantekasser 

 Blomstrende træer og kirsebærtræer 

 Frugttræer og bærbuske 

 Større græsareal og sløjfning af nogle af stierne 

 Lav vedligeholdelsesgrad på beplantningen 

 Varieret beplantning med et naturagtigt udtryk. Fx eng 

 Blomstrende buske i bede langs facaden (Letlandsgade) 

 Kanter omkring bede som adskiller bede og stier 

 Hyggelige steder hvor man kan sætte sig 

 Fjern eksisterende kampesten (cirkel på græsset) 

 Fuglekasser i de eksisterende træer 

 Inddeling af den store opholdscirkel i mindre områder 

 Stadig en stor opholdsplads til større forsamlinger, gerne delvis overdækket 

 Udekøkken med vand  

 Inddeling af gården i mindre lommer/øer med og uden grill 

 Nogle opholdspladser overdækkede og nogle åbne 

 Stillezoner 

 Områder til voksen-aktiviteter 

 Solbadning 

 Grusstier 

 Bevar petanquebanen 

 Enden modsat legepladsen: Mere have-lignende udtryk og stemning i denne ende 

 Vandpost og vandslange til vanding 

 Flytbare møbler, flere borde og stole, noget som også kan stå på græs 

 Mere lukket gård som man stadig kan se på tværs af, men ikke ned i fra lejlighederne. Gøre gården mere 

privat så man føler sig mindre udsat.  

 Hyggelig belysning i hele gården, også på opholdspladser 

 



Beboernes ønsker i prioriteret rækkefølge (fra skydeskiverne): 

Høj prioritet 

 Renovering af legepladsen + siddepladser til forældrene nær legepladsen 

 Renovere opholdscirklen med ny pergola og nyt inventar 

 Grønt tag over parkering og renovationsområde + Grønt værn med træ 

 Mere Park/have i sol-enden inkl. møbler (Vippedyr fjernes) 

 Inddeling af gården i lommer 

 Mere grøn beplantning 

o Overdækning af boldbanen 

o Blomster i buskene langs Letlandsgade 

 Større græsareal + nedlægning af stier 

 Zoneinddeling af gården 

 Legeplads samles ét sted 

 Mange, men mindre opholdspladser = øer med mulighed for fx grill.  

 Legeområder der lægger op til aktiv leg: Trampoliner, klatreststiv, bakker til løbehjul.  

 

Lavere prioritet 

 Mere varieret beplantning men bevar de store træer 

 Frugttræer 

 Slyngplanter på facaderne 

 Lysere belægning i Alhambragården 

 Udekøkken med vand.  

 Ny gynge + mindre sandkasse 

 Beplantning på tage/garage + skraldeskur 

 Grønt over parkeringsanlægget (mindre vigtigt end selve gården) 

 Grønne løsninger, fx eng-områder og blomster med et naturligt look 

 Hyggelig belysning  

 

Beboerønsker, modtaget pr. mail: 

 Voksenområde i gården med mulighed for aktiviteter for voksne uden børn, gerne afskærmet med 

blomsterkasser el. lignende.  

 Hængekøjer 

 Plads til fx yoga-dyrkning el. andre ’stille aktiviteter’.  

 Større græsområder + nedlæggelse af nogle af stierne. 

 Bedre sigtbarhed gennem gården, samtidig med at der stadig er forskellige rum. 

 Flere mindre siddeområder, afskærmet eller overdækket 

 Ikke ønske om større legeareal end det der er i dag. Ønske om at få boldburet fjernet (én beboer). 

 


