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10. december 2021 

 

INFORMATION OM GENÅBNING AF GÅRDEN 
 

Nu er første etape af gårdrenoveringen afsluttet. Asfalten er lagt, og garagedækket 

er dermed færdigt på oversiden.  

Fra den 20. december kan gården tages i brug som beskrevet i det følgende: 

1. Adgang til gården 

Porten og dørene til bagtrapperne åbnes. 

 

2. Affaldscontainere 

Affaldscontainerne flyttes tilbage til gården. Containerne anbringes i bure for at 

have dem samlet og dermed fastholde god orden i gården       

 

3. Storskrald 

Ordningen med afhentning af storskrald hver 14. dag fortsætter. Buret 

anbringes på pladsen Ved Amagerport, hvor det nuværende affaldsskur står. 

Alle opfordres til at respektere ordningen med storskrald. Se opslag på 

storskraldsburet og også på hjemmesiden.  

Det er vigtigt at huske, at der er nogle typer af storskrald, som vi som beboere 

selv skal sørge for at bortskaffe. Til dette formål har foreningen en trækvogn 

og en auto-trailer, der kan lånes ved henvendelse til viceværten. 

 

4. Adgang til viceværtkontoret mv 

Fremover benyttes de oprindelige adgangsveje til vaskeriet, viceværtkontoret 

og beboerrummet. 

 

5. Cykler og ladcykler 

Gården kan igen benyttes til parkering af cykler. Cyklerne skal parkeres i 

renderne langs huset, men der vil ikke være stativer til dem. Cykler må IKKE 

sættes tilfældigt i gården. 

Christianiacykler/ladvogne i gården anbringes enten ved kældernedgangen til 

Svinget eller på området ved Amagerport 3.  

I forbindelse med nyindretningen af gården etableres der faste områder med 

stativer til cykler og pladser til ladcykler.   
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6. Bænke  

Der bliver kun opsat nogle få bænke i gården i overgangsperioden – og ingen 

blomsterkasser. Blomsterkasserne og bænkene bevares på fællesarealerne 

på Svinget, Ved Linden og Ved Amagerport. Det har været en succes, som 

har givet hele ejendommen et løft. 

 

7. Status for gårdprojektet (grøn gård) 

Gårdudvalget har i samarbejde med VEGA Landskab udarbejdet en foreløbig 

plan over etablering af projekt “grøn gård”. 

Allerførst afventer vi byggetilladelse fra Københavns Kommune, som forventes 

at foreligge tidligst i foråret 2020. Evt. andre ting som leveringsvanskeligheder 

af materialer m.v. kan skubbe til planen. 

Etablering af legeplads er undtaget fra byggetilladelsen. 

Derfor er planen, at etablering af legepladsen (placeres i den spidse ende af 

gården) påbegyndes i det tidlige forår 2022.  

Det bliver en legeplads med bl.a. stor sandkasse og forskellige legeredskaber 

men også plads til fri leg.  

Vi informerer yderligere om igangsættelse og indretning senere. 

Dernæst friholdes gården for byggeri i maj, juni og juli måned, så vi atter kan 

mødes i gården, og børnene kan tage den nye legeplads i brug. 

Vi håber på en færdiggørelse af hele projektet i 2022 og vil glæde os til at 

kunne mødes igen i gården til foråret og over sommeren. 

 

8. Hvad mangler vi så? 

Vi håber som nævnt på igangsættelse i løbet af foråret, så vi kan blive færdige 

i sensommeren. Vi ser frem til indvielsen af den nyindrettede gård. 

  

Garagerne forventes genåbnet 1. august. 

 

Du kan hele tiden læse om projektets fremdrift, den aktuelle tidsplan og eventuelle 

udfordringer på foreningens hjemmeside. 

  

Mvh  

Bestyrelsen 

Spørgsmål om praktiske forhold i forbindelse med genåbningen af gården rettes til 

viceværten eller inspektøren. 
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