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Til områdefornyelsen Nørrebro 
 
Ansøgning om midler til sociale samlingssteder og grønne løsninger i Gårdlauget Alderstrøst 
 
 
 
Gårdlauget vil gerne søge midler til at gøre gården mere grøn og bæredygtig, forbedre gårdens mødesteder 
og starte på opsamling af regnvand. 
 
Formålet er at øge beboernes lyst til at bruge gården. Det er igennem brugen, at ejerskabet til vores fælles 
miljø opstår. Så vi passer bedre på vores grønne områder og skaber tryghed lige udenfor døren.  
 
Det skal være en behagelig oplevelse at gå igennem gården, fuld af grønne indtryk, aktivitet og mennesker 
at hilse på. Også for Nørrebros beboere og besøgende, når de søger væk fra gaden eller benytter smutvejen 
igennem gården.  
 
Samlingspunkt for gårdens børn og unge 
Boldbanen (område 2 på skitsen) er gårdens store trækplaster for børn og unge. Vi vil gerne have flere – 
ikke kun boldspillere - til at mødes omkring banen.  
Med projektet forbedrer vi banen og med siddetrin på begge sider og åbning til legepladsen – ind mod 
område 1 - og til græsplænen i område 3, skaber vi et samlet område. For forældre, børn på legepladsen til 
de unge fra ungdomsboligerne i Nørrebrogade 9 bliver der et sted at samles på tværs af generationer. 
 
Nørrebrogade 9, tæt på boldbanen, indeholder 38 almene ungdomsboliger og gårdens ejendomme rummer 
i følge vores optælling fra foråret 2017 mere end 90 børn under 16 år.  
 
Flere grønne kvadratmeter i solen 
Gårdens andet store samlingspunkt er nyttehaverne – område 5. De 27 små havestykker uddeles hvert år til 
påske og skaber stor aktivitet igennem hele sommerhalvåret. Et drivhus af genbrugsmaterialer, og med 
gode opholdsmuligheder foran og indenfor, skal skabe endnu mere leben og trække flere børn til.  
Drivhuset er placeret i tilknytning til nyttehaverne, og området, der har gode solforhold, ligger centralt i 
gården, et sted mange passerer.   
Alle beboere der henvender sig kan – som med nyttehaverne – være med i tildelingen af bede i drivhuset.  
 
Genbrug af regnvand til vanding 
En underjordisk vandtank – også i område 5 - skal opsamle regnvand fra de nærliggende ejendomme og 
mindske belastningen på kloaksystemet. Vandet skal bruges til vanding af nyttehaver og drivhus og 
mindske forbruget af drikkevand. En indlysende - og bæredygtig - løsning.  
 
Oprydning, sammenhæng og mere grønt 
I gårdens sydøstlige hjørne – område 7 - plantes træer, der anlægges to grønne bede i stedet for 
flisebelægning og ”ryddes op” med samling af affaldscontainere til erhverv med hegn om og grøn 
overdækning. Samtidig skabes sammenhæng til græsplænen ved sidehuset til Nørrebrogade 5 – område 6. 
Et ønske der er kommet fra beboerne i dette hjørne, som har været med til flere møder om indretningen 
for at gøre ophold i haverne mere attraktiv.  
 
Flere grønne skjulesteder til fuglene 
Gården er præget af grønne træer. Hvis der skal nævnes en enkelt ting beboerne især hæger om er det 
gårdens træer, og med projektet planter vi flere i de forskellige områder. På flere mure og gavle plantes 
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klatreplanter for at skabe grønne vægge, der er tillokkende for insekter og småfugles ophold og giver 
mulighed for redebyggeri. Foruden at de er en fryd for øjet. 
 
Det må vente 
En pavillon og trampoliner, der skal passes ind i gårdens store legeområde – område 1 - er sat på standby 
og afventer, at gårdlauget opsparer midler. Tilsvarende gælder flere grønne vægge i gården. 
 
Nedsivning af regnvand i faskiner og bassiner med mulighed for overløb til Peblinge Sø er et stort ønske, 
men uden for gårdlaugets økonomi. 
 
Det er vi i gang med 
Med sortering af bioaffald er der kommet endnu en fraktion at håndtere i gårdens to miljøstationer. Begge 
er gennemgået og volumen af fraktionernes størrelse er justeret. Rummene er indrettet på ny med bedre 
overskuelighed, og der bliver tilføjet et byttehjørne. Vi forventer at bedre information og indretning af 
miljøstationerne vil øge affaldssorteringen og nedbringe mængden af restaffald. 
 
Forudsætninger og gennemførelse 
Vi bekræfter, at gårdlauget lever op til områdefornyelsens krav om deltagelse i samarbejde på tværs i 
gårdene, beslutningsdygtighed, økonomi og projektledelse. Niels Lützen er valgt til bygherrerådgiver. 
 
Ligeledes er ejeren af Nørrebrogade 5 og gårdlauget, der råder over porten i Baggesensgade 4, indforstået 
med tinglysning, der indebærer at de to porte i en 5-årig periode holdes åbne i dagtimerne.  
 
 
På vegne af Gårdlauget Alderstrøst 
 
7. december 2017 
 
Anders Juel Hansen 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


