
DET GRØNNE

Gårdhaven må gerne være grøn og 
bevare de gamle træer og være en 
blanding af en vild og sanselig natur 
samtidig med at den har lidt urban kant 
og er velorganiseret.

Det sanselige
Det naturlige og vilde
Det urbane med kant

DEN ROLIGE OASE

Gårdhaven må gerne være det grønne, rolige 
modstykke til de store veje og give beboerne 
mulighed for privatliv og ro – alene eller 
sammen med familie og gæster.

Planter og træer som dæmper støj
Rolig vandrislen
Små og hyggelige nicher

TRYGHED

Gårdhaven skal være den trygge ramme 
om beboernes hjem og må ikke virke 
mørk og øde. Haven skal primært være 
for beboerne, og det skal være trygt og 
sikkert for børn og voksne at færdes i 
haven. 

Tryg adskillelse af børn og biler
En gårdhave for beboerne
Bedre og stemningsfuld belysning

FUNKTIONALITET OG ÆSTETIK
Pæne a�aldsskure fordelt i gården
Cykelparkering ved opgangene
Ikke for langt til hyggelige opholdssteder

AKTIVITETER OG FÆLLESSKAB
Leg og aktiviteter for alle aldre
Mødesteder hvor man kan møde naboen
Fleksibelt og multifunktionelt inventar

EN SAMMENHÆNGENDE GÅRD

Gårdhaven må gerne indeholde forskellige zoner og 
plateauer (legeområde, spiseområde mm.), men der 
skal være opholdsmuligheder langs hele bygningen og 
haven skal hænge sammen på langs og mellem de 
forskellige niveauer

Sammenhæng mellem gårdens forskellige niveauer
Sammenhæng på tværs af gården
Sammenhængende plateauer og zoner

FORLÆNGELSE AF SÆSONEN

Gårdhaven må gerne kunne benyttes i 
længere tid af året og når det er koldt, 
regner eller er mørkt.

Mulighed for at bruge gården på �ere årstider
Læ for vind og vejr
Overdækkede områder

Jeg kunne godt tænke mig en 
gårdhave som blandede det 
urbane med nogle grønne 
elementer. Den måtte gerne 
have lidt kant.

Den skal virke naturlig og ikke 
være for ”arkitektegnet”, det må 
godt være lidt råt. Det vilde 
lægger op til god leg.

Jeg ønsker mig en sanselig 
gårdhave hvor der er spiselige 
træer og buske og måske 
nogle kirsebærtræer eller som 
i Bispebjerg Kirkegård.

Lyden af vand og vandrislen får 
mig til at blive rolig.

Det kunne være smart hvis 
man kunne lave en grønt 
hegn som reducerede støjen 
og skærmede for 
omgivelserne.

Jeg kunne godt tænke mig 
nogle små oaser hvor man 
har mulighed for at trække 
sig lidt væk og læse en bog.

Tomsgårdsvej kan vi ikke 
slippe af med, men det ville 
være skønt hvis man kunne 
komme ned i en oase i gården.

Jeg synes man skal arbejde 
med de forskellige niveauer. 
Man kunne lave en stor trappe 
der hvor garagerne er, som 
binder de to områder bedre 
sammen.

Det er vigtigt for mig at gården 
hænger bedre sammen langs 
bygningen. Måske kunne man 
bruge midterstykket  mere.

Det er godt hvis de forskellige 
områder bliver bundet godt 
sammen med stier og åbne og 
lukkede områder.

Jeg ville ønske at vi ikke skulle 
gå så langt for at komme af 
med vores a�ald.

Cykelparkering skal fordeles bedre 
ved opgangene så man ikke skal 
gå ned i en af enderne.

Det ville være dejligt med 
bedre belysning i gården om 
aftenen, så ville jeg føle mig 
mere tryg.

Hvis der var et overdækket 
område kunne man sidde ude 
i længere tid af året.

Det er dejligt med områder, hvor 
der er skygge, til når man vil ligge 
og læse.

Børnene vil rigtigt gerne have 
et sted, hvor de kan kælke om 
vinteren.

Vi mangler en god legeplads til 
børnene, og der må også godt 
være et sted hvor de voksne kan 
lege med.

Jeg kunne godt tænke mig et 
sted hvor jeg kan mødes med  
mine naboer for at grille og 
drikke et glas rosé.

Hvis man havde 
multifunktionelle møbler 
kunne man bruge dem til 
forskellige aktiviteter og 
både når man var mange 
eller få.

Det er vigtigt for mig at 
gården er et sted for 
beboerne, hvor 
udefrakommende ikke 
kan komme ind.

Det skal være sikkert for 
børnene  at færdes inde  i 
gården uden at skulle 
bekymre sig om bilerne.

Hvis man havde nogle 
hyggelige opholdssteder, som 
ikke lå så langt væk fra 
opgangene, ville jeg bruge 
gården mere.

Det er rigtigt vigtigt at 
gården er pæn og grøn at se 
på oppe fra lejligheden. Jeg 
bruger meget tid på min 
altan, hvor jeg kan kigge 
ned.

Gårdhaven skal indrettes så cykelparkering, 
a�aldscontainere, ophold mm. er fordelt langs 
bygningen og organiseret så det ser pænt ud.

BEBOERNES
GODE GÅRDHAVE

Gårdhaven skal have forskellige rum, 
mødesteder og aktivitetsmuligheder for 
både børn og voksne, der inviterer til nye 
fællesskaber mellem naboer.


