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VIGTIG INFORMATION OM GÅRDPROJEKTET 
 

Kære alle beboere og erhvervslejere i AB HAABET. 

Legeplads: 
Gårdprojektet skrider planmæssigt frem. Særligt i denne uge (uge 50) vil der ske en yderligere 
udvidelse af arbejdet i gården. I forbindelse med dette vil der være noget mere støj end normalt. 
Fra onsdag til og med fredag vil der være støj fra arbejdsmaskiner, som skal fastmontere klatrebur 
og gynge, og der vil være flere håndværkere i gården end de nuværende to faste byggefolk fra 
Optimus - også før kl. 8.00 en enkelt dag eller to.  

I forbindelse hermed lukkes der fra onsdag til og med fredag (og muligvis længere) for adgang 
til gården via kældertrappen i opgang Amagerbrogade 8 samt gårdtoilettet mellem opgang 6 og 8.   

Sandkasse-/trampolinområdet (minus plantebedet) forventes færdiggjort og åbnet inden jul (med 
forbehold for uforudsete problemer), så børnene kan forbrænde julemaden med at grave og 
hoppe. Vi forventer åbning af denne del af legepladsen sidst i uge 51. ☺ 
Så snart indhegningen er væk, kan det tages i brug. Men ikke før! 

Det er meget vigtigt, at gynger og klatrestativ IKKE tages i brug før indhegningen er væk, da 
det kan være forbundet med fare at færdes på stativerne, inden de er helt færdige, så husk at 
informere jeres børn om dette. Arbejdet er først helt færdigt, når der er monteret faldunderlag. 

Nye cykelstativer: 
I denne og næste uge igangsættes desuden opførelse af cykelstativerne langs Ved Linden i 
renden af af gården. 
Cykler, der er parkeret her, skal fjernes hurtigst muligt – senest tirsdag, og husk IKKE at 
fastgøre cykler til nedløbsrør eller lignende fra nu.  

Affaldsskure, pergolaer mm: 
Vi afventer stadig byggetilladelse fra Københavns Kommune ift. affaldsskure og pergolaer. De har 
travlt i KK men arbejder sig efter signende igennem bunkerne. Vi prøver at presse lidt på og 
krydser fingre for, at byggetilladelsen er i hus snart, så det ikke forsinker gårdprojektet. For at 
udnytte tiden bedst muligt, arbejder Optimus videre på siddekonstruktionen langs muren på 
Amagerbrogadesiden. Efter nytår igangsættes denne af arbejdet.  

Mvh. 
Ejendomskontoret og bestyrelsen 
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