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Generelt 

Vandarkitektur/features skal være flotte også når de står tomme 

Grønt er godt 

Gården skal være lukket fra omverdenen og have ydre rammer – Sikkerhed – Salg af stoffer 

 

Oplevelsesstien og promenaden 

Engen                        Lunden/skoven   Lysning 

Fælles aktiviteter og ophold           |            Privat ophold                |                       Praktiske funktioner 

Oplevelsesstien  

Bruges til at komme fra A→B og ikke til bare at gå en tur 

• Stierne skal have praktisk underlag 
o Ellers bruger man dem ikke 

• Stierne er gode til at sikre adgang flere steder fra 
o Fx fra Frederiksundsvej til midten af bygningen 
o Eller Hovmestervej til midten 

• Genveje kan være anderledes og behøver ikke være praktiske 

Private opholdsnicher i Skovhaven hvor man kan være alene eller et par stykker sammen 

Hverdagsfunktioner er ikke på stien 

• Det er for langt væk/upraktisk 

Stien skal være oplyst om aftenen  

• En blanding mellem hygge og tryghedsskabende 

Promenaden 

Må gerne have et mere spændende forløb end i dag 

• Et enkelt sving eller mere vil være godt 

Ikke ophold for tæt på bygningen 

• Dog lidt ophold ved vaskerier 

Det skal være grønt, men praktisk! 

Cykelparkering fordelt ud langs hele bygningen 

Praktiske funktioner som fx affaldshåndtering 

 



Rotunderne & Kanten 

Skov rotunden 

Skovlegeplads 

Rotunden er med til at lydisolere 

Vandleg 

Træerne omkring må gerne løftes i bunden så der er synlighed 

Vigtigt med grønt og træer 

Vandrende skal maks. 50-70 cm bred 

 

Engrotunden 

Grill, aftensmad og hygge 

En god plads i solen – opvarmning af mur 

 

Kanten 

Terrassering af Kanten så der ikke kun er 2 niveauer 

• Siddepladser/ophold på ”trappen” 

Kanten må gerne være forskellige i de 2 rotunder 

Skal ikke være dyr i drift 

Bæk langs kanten med lyd 

 

  



Orangeri og dyrkningsfællesskaber 

Generel opbakning 

Det kan bruges som fælleshus til fx madklub og private fester 

• Man kunne betale 500,- for at leje det privat 
• Meget brugbart hvis det var opvarmet hele året 
• Køkken/opvaske-faciliteter og måske toilet? 

Hvis det er tæt på huset undgås drengestreger 

• Det er vigtigt at have fokus på støj/musik 
o Gode vinduer kunne måske løse det 

Dyrkning 

• ”Hvis vi får et fedt sted, så skal vi nok udnytte det” 
o Dog mest bær og frugttræer 

Genbrug af de gamle vinduer 

Vigtigt at folk udefra ikke kan komme ind og bruge det (utilpassede unge, pushere osv.) 

Vand kan være med til at skabe stemning 

 

  



Parkering 

Mellem 0 – 20 parkeringspladser 

Måske skal beboerne stemme om det? 

Foreningen skal holde X-GF for at vedtage at de godt må fjerne parkeringsgarager 

Mulighed for anderledes parkering ved Frederiksundsvej? 

 
Generelt: 

Delte meninger 

• Løsningen skal komme alle til gode 
o Fx delebilsparkering 

• Stort spænd i ønsket antal af p-pladser 
o 0 – 20  

A: Den bedste løsning 

• Man kunne dog få endnu flere pladser på samme areal ved at fjerne garagen 

B: Delte meninger 

• Den kan altid fjernes senere 
• Der vil altid være biler på den og den kan ikke afskærmes fra ophold 
• Passer ikke sammen med forslaget – ift skovrotunden 

C: Tager plads fra et godt område, men nemmere at afskærme 

• Fjerner buske og grønt – ikke godt 

D: Den er for tæt på Eng-rotunden 

• Kan den flyttes? 
• Og afskærmes? 
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