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26. april 2021 

Kære alle beboere og erhvervslejere i Haabet 

 

INFORMATION OM GÅRDRENOVERINGEN 
 

Som I ved, skal betondækket i gården renoveres. Det er helt nødvendigt at få det gjort, og 
efterfølgende får vi en nyindrettet gård, som vi helt sikkert bliver glade for. Men det kan ikke 
skjules, at det til tider bliver ubehageligt, mens arbejdet foregår. 

Projektet med renoveringen af betondækket går i gang den 1. juni 2021 og vil vare til udgangen af 
marts 2022 – hvis alt går efter planen. Vores faste ingeniørfirma Peter Jahn og Partnere (PJP) er 
ansvarlig for projektet. Samtidig med denne orientering fra bestyrelsen følger også en 
informationsskrivelse fra PJP, som orienterer generelt og understreger, at man vil gøre sig umage 
for at støje så lidt som muligt og i så kort en periode som muligt. 

Der afholdes et INFORMATIONSMØDE om projektet 
Tirsdag den 25. maj kl. 17.00 i Markmandsgade. 
 
Projektet kan løbende følges på foreningens hjemmeside www.abhaabet.dk.  
Vigtige generelle informationer sættes også op i opgangene. 
 
I forlængelse af betonrenoveringen bliver gården nyindrettet. Planen for dette arbejde ligger ikke 
fast endnu, men der bliver formentlig en overgangsperiode, hvor betonrenoveringen færdiggøres 
og de nye tiltag i gården sættes i gang, således at gårdforskønnelsen igangsættes efterhånden 
som betonprojektet afsluttes. 
 
 
Her er nogle praktiske oplysninger: 
 

- GÅRDEN: Gården tømmes og afspærres helt fra 1. juni 2021 til (efter planen) 30. marts 
2022. Det betyder, at det på intet tidspunkt i perioden er muligt at færdes i gården. Der 
bliver selvfølgelig etableret brandveje, der dog kun må bruges i nødstilfælde. 
 

- AFFALD: Fra ca. d. 17. maj skal affald anbringes i de to områder, der etableres Ved 
Amagerport og Svinget.  
 

- STORSKRALD: Der vil i de kommende affaldsområder på Svinget og Ved Amagerport 
være mulighed for at aflevere mindre mængder af storskrald. Konkret anvisning om 
håndtering af storskrald vil blive opsat ved affaldsområdet. Større ting skal beboerne selv 
aflevere til genbrugspladsen. Trækvognen kan lånes efter aftale med viceværten. 
 

- VICEVÆRTKONTORET: Vi bibeholder ejendomskontoret i byggeperioden på den 
nuværende adresse, men adgangen sker fra mellemgangen Ved Amagerport (via 
cykelkælderen), hvor der etableres en dør til ejendomskontoret. 
 

- VASKERIET: Adgang til vaskeriet sker gennem mellemgangen Ved Linden 9. Der 
etableres en dør fra bytterummet ind til gangen ind til vaskeriet.  
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- BEBOERLOKALET: Når Corona-restriktionerne tillader det, åbnes beboerrummet. Adgang 
til beboerlokalet sker fra mellemgangen i Svinget via en nyetableret dør.  
 

- CYKLER: Mens gården bliver renoveret og er afspærret, er der ikke plads til at parkere 
cykler. Vi henviser i stedet til cykelkældrene ved Ved Amagerport 3 og Ved Linden 9. 
Ladcykler kan desværre ikke parkeres i cykelkældrene og må benytte de offentlige 
cykelstativer. Vi vil opfordre til, at alle bidrager til at undgå kaos omkring bygningen. Især 
peger vi på, at der ikke skal henstilles cykler eller andet på fortovet på Amagerbrogade, så 
det blokerer for adgangen til opgange og butikker eller hindrer passagen på gaden. 
 

- ADGANG TIL KÆLDERRUM: For beboere med kælderrum i en anden opgang end deres 
egen, er der et særligt problem. Da gården er fuldstændigt afspærret under 
betonrenoveringen, vil det ikke være muligt at tilgå kælderrum fra gården. Derfor anbefaler 
bestyrelsen at man fjerner hyppigt brugte ting fra sit kælderrum. Eventuelt kan man 
kontakte en beboer i kælderrummets opgang og spørge om lov til at gå igennem deres 
lejlighed for at komme til kælderrummet. 
 

- Praktiske spørgsmål i forbindelse med gårdprojektet rettes til viceværten.  

Tlf: 3296 8843 eller mobil 2034 3512. Mail: vice@haabet.net. 
 
 

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed med de gener, som dette projekt uden tvivl vil 

medføre, men vi ser frem til at vi alle kan nyde en pænere gård – og ikke mindst et sikkert og 

holdbart betondæk. 
 

Mvh  

Bestyrelsen 
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