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fælles gårdhave i din karré – ja eller nej?
For beboere VeD SKT. KJeLDS PLADS

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en 
fælles gårdhave i jeres karré. Forslaget er blevet til i 
dialog med ejere og beboere. Det koster ikke noget for 
ejere og beboere at etablere den fælles gårdhave, men I 
skal betale driften af gårdhaven, når den er færdig. Det 
svarer til 80-105 kr. pr måned for en lejlighed på 70m². 
Nuværende driftsudgifter fratrækkes. 
Der sættes en aflåselig port i ved Skt. Kjelds Plads.

tilslutning
For at finde ud af om der er tilslutning til den fælles 
gårdhave, beder vi dig udfylde kortet og sende det retur 
til Københavns Kommune. Du kan også vælge at sende 

en email med dit svar til gaardhaver@tmf.kk.dk. 
Det er vigtigt, at emailen indeholder de samme 
oplysninger som i postkortet. Alle henvendelser vil blive 
behandlet fortroligt. 

Hvis der er tilstrækkelig opbakning til den fælles 
gårdhave, dvs. at der er mindre end 1/3 ejere og 
beboere imod, fremlægger vi projektet samt svar 
og bemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget, 
der efterfølgende vil beslutte, om projektet skal 
videreføres.

Du vil naturligvis blive informeret om det videre forløb.

eKSeMPLer FrA eKSISTereNDe gårDHAVer



fælles gårdhave ved skt. kjelds plads 
– ja eller nej?
Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til indretning af en fælles 
gårdhave i jeres karré. Forslaget er blevet til i dialog med repræsentanter  
for ejere og beboere.

Københavns Kommune lægger stor vægt på at gennemføre projekter, der 
har bred tilslutning. Det er derfor vigtigt, at du sender dette postkort til os 
for at tilkendegive, om du bakker op om den fælles gårdhave. Senere vil 
der komme en offentlig høring, hvor du får mulighed for at komme med 
yderligere bemærkninger til gårdhaveprojektet. 

Så udfyld dette postkort eller angiv nedenstående oplysninger i en email til:  
gaardhaver@tmf.kk.dk og send det til os senest den 5. december 2014.  
Dit svar vil blive behandlet fortroligt. 

Læs om projektet på: 
www.klimakvarter.dk/gaardrum/fremtidens-gaardhaver

Byens Fysik
+ + + 24954 + + +
0893 Sjælland USF B

område- og byfornyelse, Postboks 339, 1504 København V

bakker du op om en fælles gårdhave i din karré?
JA

eVT. beMærKNINger

NAVN  MAIL

ejerJeg er... andelshaver lejer erhvervslejer andet

NeJ

ADr.  TLF.



ved skt. kjelds plads 
FreMTIDeNS gårDHAVe

ProJeKTuDVIKLINg
- sammen med beboerne

PoLITISK beHANDLINg
Forår 2015

ANLæg AF gårDHAVe
efterår 2015

SKITSeProJeKT KLAr
Skal vi gennemføre projektet?

Læs mere om Fremtidens gårdhave på 
www.klimakvarter.dk/gaardrum/fremtidens-gaardhaver


