
Gårdlavsberetning 
for 2016 

Legetøj 
Der bliver brugt umanerlig meget tid hos vores gårdmand Flemming til oprydning af 
efterladte og henkastede legetøj. 
Vi må derfor bede forældrene om at tage ansvar for deres børns efterladenskaber.. 
Der er 2 opstillede kasser til legetøj ved den store legeplads, venligst benyt dem når 
børnene er færdig med at lege med gravkoen, skovlen osv.. 

Hunde 
Vi havde desværre 2 uheldige episoder sidste år som understreger hvorfor husdyr IKKE er 
tilladt i gården på noget tidspunkt: 
Et barn blevet bidt af en løsgående hund og et barn trådte i en hundelort placeret tæt på 
legepladsen og behandlede en stuelejlighedsgulv med selvsamme bruner. 
Dertil vil vi gerne understrege gården er lavet til mennesker som skal kunne færdes i 
rekreativt trygt område.  
Der er mange børn og sågar voksne som instinktivt ikke føler sig trygge blandt hunde. 

Cykler 
Vi har fået optegnet vores gård digitalt og undersøgt grundig muligheder for at stille flere 
cykler i kælderen. Vi vil indføre nye procedure for oprydning af gamle cykler som følge af 
nye regler fra Københavns Kommune og bruge 2017 på planlægning af bedre 
cykelparkering. 
 

Skure 
Vi fik indhentet 3 tilbud på renovering af alle vores skure i gården og valgte vores 
nuværende tømrer til at starte renoveringen forår 2017. 
 

Naturlegeplads 
Vi har udskudt genobygning da vi har budget mæssigt har prioriteret skure og portrum. 
Vi forventer dog i 2017 at indhente tilbud fra landskabsarkitekt så vi kan få et godt bud på 
udnyttelse af arealet med fokus på lege elementer for de lidt ældre børn end vores 
nuværende legeplads. 
 



Portrenovering 
Vi har fået udarbejdet et arkitekt forslag til renovering af portrummet som skal igennem 
københavns kommune for at blive endelig godkendt. 
Men vi kan godt røbe det bliver en større oplevelse at komme ind fra gaden - gården 
kommer til at starte fra porten og ikke efter portrummet. 
 

Fællesarrangementer 
 

Juletræstænding 
Fremmødet var stort og der var ikke et øje tørt når vores udvidet sangkor lod klokkerne 
ringe. 
Det er derfor en selvfølge gårdlavet inviterer til endnu en storslået juletræstænding Fredag 
den 1. December 2017 klokken 17:00 
 

Feedback 
Vi meget interesserede i ideer og forslag fra jer beboere til vores gårdmiljø, og  
I kan altid kontakte en af os i gårdlavsbestyrelsen, som så vil bringe forslag videre til 
behandling, alternativt kan I henvende jer til ejendomskontoret på post@ejerforeningen.net 
Tak for et godt år i vores gård. 
 
Mvh 
Erik, Mikkel & Thomas 


