
Den 18. april 2017 

Opsamling på beboermøde i Nattergalevejkarréen den 21. februar 2017 

Der blev afholdt møde for karréens beboere den 21. februar 2017, hvor beboerne tilkendegav 
deres behov og ønsker til en fremtidig fælles gårdhave.  På mødet blev det klart, at der er et bredt 
ønske om en grøn og blomstrende gård, der inviterer til ophold, fællesskab og leg. I dag er gården 
forudsigelig og kedelig i sin planløsning – i den nye fælles gårdhave ønsker beboerne en grøn 
gårdhave med overraskelser, uforudsigelighed og en mere organisk planløsning.  

Beboerne ønsker sig en grøn gård - fortsat med mange træer og meget gerne med flere 
semiprivate og afskærmede rum, hvor man kan sidde eller ligge og slappe af. De ønsker, at gården 
får mange forskellige plantearter, så den fremstår vildtvoksende, frodig og med en haveagtig 
karakter. Der er også et stort ønske om at forlænge sæsonen både hvad angår beplantningen og 
muligvis ved opsætning af pavilloner. 

Beboerne har stor interesse i at gården bliver klimatilpasset. Der var flere, der godt kunne tænke 
sig, at regnvandet bliver udnyttet på en synlig og rekreativ måde f.eks. ved en kanal/ å/ dam. 

Der bor børn i gården og så skal den bruges af institutionen, derfor skal den invitere til leg for 
eksempel ved at plante nytte- og sansestimulerende beplantning, etablere små stier der udfordrer 
motorikken, og hvor man kan gå på opdagelse. Men egentlige legeredskaber er ikke 
afgørende/ønsket. Til gengæld ønsker de sig en indretning, der inviterer til at beboerne bruger 
gården og har mulighed for at mødes. De ønsker sig et større græsareal, hvor både børn og voksne 
kan lege og steder, hvor de kan grille og spise sammen i både større og mindre grupper. Nogle 
ønsker også en bålplads, hvis en sådan kan placeres, så røgen derfra ikke generer i lejlighederne. 

Der er et ønske om større og flere cykelparkeringsmuligheder.  Beboerne ønsker ligeledes bedre, 
pænere og grønnere affaldshåndtering gerne for eksempel i træ med beplantning op ad. I dag er 
der skure til opbevaring i ejerforeningen. Skurene er i dårlig stand, og ejerforeningen er blevet 
oplyst, at de selv skal betale reetablering af skurene, hvis dette ønskes. Mange tilkendegav dog, at 
de ikke ønsker, at skurene reetableret.  
 
Børnehaven har et ønske om et lettere hegn, hvor luften og lyset kan trænge igennem. 
Institutionslegepladsen er nemlig meget varm om sommeren og det vil være et stort plus for dem, 
at få mere luft og gerne indkig til den grønne gård.  

Endeligt beskrev mange af beboerne et ønske om en grøn og lys gård med højbede, mulighed for 
dyrkning og konkret forslås det at lave et kompostanlæg. Nogle beboere ønsker desuden en visuel 
afskærmning mod frisørskolen. 

 

 


