
Andebakkegårdens gårdudvalg 

Notat fra møde den  14. nov. 15 

  

Tidspunkt    14 nov. kl. 13 - 16 

Sted              Howitzvej 39, 2. tv 

Deltagere     Hanne Flarup og Jørgen Skielboe 

 

1.                   Udvalgets sammensætning 

Udvalget blev nedsat på Andebakkegårdens generalforsamling den 27.05.15 efter initiativ fra Hanne Sjølin, 

som havde ideer og forslag til legepladser i gårdene og i passagen. Ud over Hanne Sjølin tilbød Hanne 

Flarup og Jørgen Skielboe sig til udvalgsarbejdet. 

2.                   Udvalgets kommissorium 

Udvalgets primære formål er at undersøge muligheder for at skabe bedre rammer for Andebakkegårdens 

børn til legeaktiviteter i et eller flere af de 3 gårdrum (dvs. i Passagen, Østgården og  Vestgården).   

Opgaven er blevet aktuel på grund af de seneste års ændrede beboersammensætning med færre ældre og 

flere yngre, heraf flere unge familier med børn. 

I Andebakkegårdens gårdrum er der ikke indtænkt arealer til børns ophold og leg.  Udvalgets arbejde er 

rettet mod at løse netop denne udfordring. 

Opgaven er yderligere aktualiseret af det forestående altanprojekt, idet der har været fremsat forslag til 

etablering af altaner i stuetagen, som i givet fald vil indskrænke friarealerne i Øst- og Vestgården.  

3.                   Gårdudvalget er reduceret 

Efter Hanne Sjølin har trukket sig fra udvalget (på grund af arbejdspres), har de tilbageværende formuleret 

nedennævnte betragtninger, som foreslås anvendt som grundlag for det videre arbejde. Gårdudvalget er 

selvfølgelig åbent for flere deltagende, der i givet fald vil kunne bidrage med supplerende eller alternative 

ideer.  

Men indtil videre indstilles følgende i punkt 4 som arbejdsgrundlag: 

 

 



4.                   Forbedringer af Passagen 

Udformningen af passagen med sine belægninger, beplantninger, sine 2 bænke og den fine kvindeskulptur, 

gør gårdrummet til en attraktivitet. Trafikken til og fra opgangsdøre, postkasser og cykelstativer gør, 

inklusiv det liv, der opstår ved gennemgående færdsel, stedet til et fint, grønt og livfuldt byrum, der bør 

bevares i sin nuværende form. 

Gårdudvalget indstiller derfor, at anlægget i størst mulige grad bevares som det er, bortset fra 

småforbedringer i forbindelse med af postkasseanlæg og cykel-parkeringer, evt. også supplerende flere 

siddemuligheder. Udvalget har drøftet evt. mulighed for en lille klatreskulptur el lign. til småbørn. 

For at antallet af parkerede cykler i passagen holdes på nuværende moderate niveau, skal der sikres gode 

attraktive cykel-p-muligheder i øst- og vest-gården.  

Udvalget har puslet med ideer til overdækkede cykel-p-pladser i gårdene samt ideer til at skabe nemmere 

tilkørselsforhold til de eksisterende cykelkældre.  

5.                   Forbedringer af Østgården 

Østgårdens form og størrelse tillader kun meget beherskede indretninger til ophold og leg.  Eksempelvis 

lægger nuværende cykel-p beslag på hovedparten af det areal langs husmurene, som ikke er anvendt til 

kældertrapper.   

Det efterlader kun et beskedent areal i gårdrummet, hvor der kunne skabes rammer for legeaktiviteter.  

På grund af naboskabet til de tilgrænsende matrikler, der er adskilt fra Andebakkegårdens gårdareal med 

lave grønne hegn, forekommer Østgården luftig og grøn, idet de østlige naboer har en del grønt beplantede 

arealer, som udvalget har skelet til i fromt håb om et muligt fælles legeareal.   

Udvalget indstiller derfor, at der tages kontakt med naboejendommen med henblik på samarbejde om 

fælles etablering af et grønt legeareal, der indrettes til småbørns leg kombineret med nogle 

siddemuligheder for voksne. 

Det kunne blive til et fint sted at mødes og færdes fra om formiddagen til efter middagstid, hvor solen 

forsvinder fra arealet. 

En del af Østgården benyttes endvidere til containere, som er anbragt i selve porten samt i tæt relation til 

porten.  Alle containere, både de der fragtes op fra Andebakkegårdens kælder samt de der tilhører den 

nærmeste naboejendom, trilles via porten til de renovationsvogne, der holder på Howitzvej. 

Udvalget forestiller sig, at der i de forestående forhandlinger med naboejendommen om et grønt legeareal 

kunne indgå et samarbejde om en lidt mere hensigtsmæssig placering af vores affalds- og 

genbrugscontainere, som i dag fylder voldsomt i det lille gårdanlæg , hvor det lægger beslag på arealer 

langs husmurene, der burde være benyttet bedre i forbindelse med en mere hensigtsmæssig 

cykelparkering. 



Udvalget sigter mod udarbejdelsen af en præcis gårdindretningsplan, med angivelse af den fremtidige 

anvendelse af de sparsomme m2. 

Udvalget kan allerede nu konkludere, at der ingen mulighed er for at lægge beslag på gårdareal til de 

stuealtaner, som har været nævnt som mulighed i det tidlige oplæg til udskiftning af Andebakkegårdens 

brandredningsaltaner. 

Arealerne langs husmuren foreslås i stedet benyttet som cykel-p-pladser og udvalget har drøftet forslag til 

en overdækningsform, som dels vil tage noget af trykket fra p-arealet i passagen og som samtidigt kunne 

forbedre udsynet fra stuelejlighedernes vinduer, såfremt overdækningerne blev forsynet med et gitterværk 

med en eller anden form for begrønning, f.eks. med slyngplanter"   

Udvalget anbefaler, at en sådan mulighed undersøges i samme ombæring og endelig vil udvalget se 

nærmere på løsninger, hvor adgang/tilkørsel til cykel-p-kældre kan ske enklere og mere effektivt. 

6.                   Forbedringer af Vestgården 

I modsætning til Østgården, benyttes Vestgården ikke til containere, idet den bredere port ind til 

Vestgården kan rumme alle gårdens containere. 

Vestgårdens arealer anvendes derfor primært til cykel-p, der foregår langs murene. Som sagt vil cykel-p-

pladserne blive mere attraktive med en overdækning  - f.eks. med begrønnede tage,  som i så fald kunne 

reducere udsynet fra stuelejlighederne til den ret kedelige plankevæg, der står i matrikelskellet mod 

naboejendommen. 

Udvalget vil foreslå, at plankevæggen (som er en del af bagsiden af naboejendommens cykelskure) under 

alle omstændigheder beklædes med et espalier til de planter, som yderligere vil forbedre gårdmiljøet. 

Udvalget indstiller, at der etableres beplantninger i muldbede langs hele hegnet og at anlægget finansieres, 

som en del af altanprojektet, således ejerne af stuealtanerne kompenseres for deres bidrag til at finansiere 

overboernes altaner. 

Udvalget konkluderer endvidere, at der ingen mulighed er for at bruge dele af Vestgårdens gårdareal til 

stuealtaner, idet arealerne til cykelparkering, trappeanlæg samt til færdsel og ophold ikke vil kunne afgives 

til andre formål. 

7.                   Udvalgsarbejdets fortsættelse 

Begge udvalgsmedlemmer fortsætter gerne i gårdudvalget med sigte på en realisering af oplistede planer. 

Hvis evt. andre måtte være interesserede i at bidrage med synspunkter, ideer og forslag til det videre 

arbejde. 

Hanne Flarup og Jørgen Skielboe 


