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FREMTIDENS GÅRDHAVE VED TOMSGÅRDSVEJ
Nye opslag vil blive sat op nederst på tavlen – så hold øje med den!

Kort om projektet
I Fremtidens Gårdhave ved Straussvej vil 
Københavns Kommune og HOFOR i samarbejde 
med beboerne udvikle og anlægge en frodig og 
grøn gårdhave. 

Gårdhaven skal derudover bidrage til at håndtere 
regn og skybrud for at imødegå oversvømmelser 
af byens kloaker og bygninger fremover. 

Gårdhaven er et demonstrationsprojekt for 
den nyeste regnvandshåndtering og betales af 
Københavns Kommune og Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet. 
 
 
 

 

www.klimakvarter.dk
foto Københavns Kommune

Hvordan kan du deltage i projektet?
Hvis du har lyst, er du velkommen til at deltage 
i beboergruppen sammen med de andre, der har 
tilmeldt sig. Du kan tilmelde dig, ved at skrive en 
mail til lenand@tmf.kk.dk 
Beboergruppen vil blive særligt inddraget 
i udviklingen af jeres nye gårdhave.  

Jeres gårdgruppe hjælper kommunen med
sparring og praktiske ting.

Inden gårdprojektet endelig vedtages af  Teknik- og 
Miljøforvaltningen, vil alle beboere blive spurgt,  
via  e-Boks, om de bakker om det endelige forslag

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere, kan du enten gå ind på 
www.klimakvarter.dk – klik på Gårde og  
herefter Hovmestervej.

Du kan også kontakte Michael fra A/B Storgården 
på mailadressen michaelglauridsen@gmail.com , eller 
projektleder Lene Andersen fra Københavns 
Kommune på lenand@tmf.kk.dk / 2637 8542. 
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