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Det grønne udvalg søger økonomiske midler til videre arbejde 

På generalforsamlingen i 2015 blev det nuværende grønne udvalg etableret med en bevilling på 

50.000 kr. til professionel hjælp til opstart af forgrønning af vores fællesarealer. Det resulterede i 

vores idekatalog, som kan findes på vores hjemmeside. I 2017 blev vi i forlængelse af idekataloget 

bevilliget yderligere 250.000 kr. til det videre arbejde med disse ideer. 

Vi er glade for den tillid foreningen gav os, og vi har det sidste år arbejdet videre med ideerne i 

idekataloget. Vi går forsigtigt frem, da vi ikke ønsker at ende med noget, der viser sig ikke at fungere 

og vi har respekt for pengene vi har til rådighed. 

Vores to hovedarbejdspunkter er at afgrænse vores område for at mindske uvedkommendes færden 

i gården og at gøre passagen mellem de to bygninger mere grøn og levende. 

Dette ønsker vi naturligvis at arbejde videre med, hvorfor vi håber på foreningens opbakning til 

yderligere finansiering. 

I løbet af foråret 2018 vil vi få opsat mere markering ude ved Griffenfeldsgade med lys, der skal 

afmærke grænsen mellem det private og det offentlige uden at vi lukker os selv inde bag et hegn. 

Derudover vil vi opsætte sensorstyret lys ved nedgangen til parkeringskælderen i et håb om at folk 

ikke hænger ud der og bruger bagsiden af den gamle kiosk som pissoirer.  Desuden opsættes flere 

cykelstativer langs bygningerne 

Derudover arbejder vi på at få flere og højere planter og træer etableret i gården, som både kan give 

farve og liv. Disse skal være nemme at holde, ligesom de skal pynte og give liv til passagen. 

Vi vil starte med at bruge de plantekasser vi har og udskifte dem løbende med nye og flotte i stil med 

dem i idekataloget, når de nuværende slides op. 

Vores konkrete planer omfatter1: 

 Opsætning af yderligere cykelstativer 

 Ny planter i plantekasserne i passagen 

 Bunddække i bedene ved nedkørsel til parkeringskælderen på bagsiden af 37-bygningen 

 Grønt tag til runddeller med cykelstativer i passagen 

Senere vil vi gerne arbejde med: 

 Små grønne bede under altanerne i passagen i stil med dem i idekataloget 

 Mere grønt i gården bag 39-bygningen 

 Maling af den gamle kiosk ved fortovet 

 Nye plantekasser med inspiration i idekatalogets forslag 

 

Vi anmoder derfor foreningen om yderligere 250.000 kr. til at fortsætte vores arbejde med 

forbedringer af vores fællesarealer. 

                                                           
1
 Se specificering af indhentede tilbud på side 2 
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Tilbud indhentet 

Opsætning af yderligere cykelstativer: ca. 20.000 kr. 

 

Levering af planter til plantekasser i passagen og bed ved nedkørslen til parkeringskælderen – 22 m2 

+ 18 m2 – samlet pris for tilbud indhentet: 18.100,75 kr.  

Tilbud inkluderer: 

Ny planter i plantekasserne i passagen 

 Træer: 6 stk. 

o 2 guldregn 

o 2 kirsebær, hillieri 

o 2 rødtjørn 

 Bundække til plantekasser: ca. 22 m2 

o Stauder: geranium, plox, alunrod, vinca minor  

Bunddække i bedene ved nedkørsel til parkeringskælderen på bagsiden af 37-bygningen  

 Liden sindgrøn og contoneaster dammeri, bærmispel  

 

 

Tilbuddet inkluderer ikke arbejdet med at plante og etablere ovenstående. 


