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PRIORITEREDE ARBEJDER 

NL gennemgik med udgangspunkt i den liste der blev fremlagt på sidste møde sine svar på spørgsmål og 
ønsker.  

Belægninger: 
Foreningen ønsker den antracitgrå flise 20 x 40 til stier. Pris skal udregnes. NL. 

Det blev aftalt at der ikke lægges flise langs facaderne og at grus ikke udskftes med fliser som det ellers 
har været overvejet. Fradragspris udregnes. NL: 

Skure og grønne tage: 
De fire affaldsskure udføres som vicevært- og barnevognsskure; lodrette vægbeklædninger og grønt tag. 

I viceværtsskuret isættes et vindue. 

AB betaler for beklædninger, tag og vindue. I alt 474.834,97 kr, eks vindue. 

Entreprenør har indvilliget i at gemme teglsten fra de affaldsrum der rives ned. Foreningen ønsker evt at 
genbruge stenene i anlægget – på egen foranledning. 
Nogle sten benyttes til at opmure nye vægge i stedet for eksisterende koksvægge. 
Der skal lægges nyt tag på toiletskurene. Pris indhentes fra entreprenøren. 

Landskab: 
Det er aftalt at der så vidt muligt skal indpasses et par mindre bakker i terrænet mod Alsgade. NL har 
tegnet i alt 7 bakker. Pris indhentes fra entreprenør. 

Legeområder: 
Sandkasse udføres ca 30% større end tegnet ved NC Vej. 
AB finansierer. Pris indhentes fra entreprenøren. Der indhentes også pris på gummibelægning som CFW 
har foreslået. 

El og belysning: 
Der ønskes et antal eludtag rundt omkring, ligesom foreningen også ønsker en forklaring på belysning i 
hele gårdrummet.  
NL laver en skitse, der viser hvor der er hvilke belysning og hvor der er el-stik og –udtag. Så må vi på et 
senere møde afgøre om det er tilpas. 
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Kanter omkring regnbede og ved grusbelægninger 
Stålkanter omkring regnbede er sparet væk. Der ønskes udført en eller anden form for kantning og der 
indhentes pris på henholdsvis en brostenskant og en naturstenskant. AB finansierer hvis kant vælges. 

Alu-kanter mellem grus og græs/belægninger er ligeledes sparet. Under indtryk af de besparelser der 
allerede er opnået, kan alu-kanter tages med under projektøkonomien igen. Pris 25.487,25. 

Trapper forlænges 
Bestyrelsen ønsker overvejet om der kan blive råd til at tage trapperne med igen – og ikke lade dem 
udgå som tilfældet ellers er. 

DET VIDERE FORLØB NU 

CFW og PB deltager i byggemøde torsdag den 17. Her drøftes ændringerne med entreprenøren, som også 
vil blive bedt om at prissætte foreningens ønsker. 

CFW og PB udarbejder nyhedsbrev og informationsmateriale til hjemmesiden. 

PB indkalder bestyrelse og gårdlaug til nyt møde når alle de ønskede priser er på plads. 

PB og NL inviterer efter påske på en rundtur til en gårdhave på Nørrebro, hvor mange af de foreslåede 
elementer vil kunne ses. Gårdhaven ligger i andelsboligforeningen Lersøgård på Hothers Plads, 
Borgmestervangen og Midgårdsgade. 
Derudover henviser NL til en gårdhave i AB Egilshus, Egilsgade, Islands Brygge, Njalsgade og 
Isafjordsgade. 
Endelig peger foreningen selv på AB Enghaven, som et seværdigt eksempel. 

 

Paul Børling, 17. marts 2016 


