Nyt om vores fremtidige gård
Havegruppen og Opland Landskabsarkitekter inviterer til Workshop 02

Søndag 18. november 2018 kl. 13.00-15.00

i Skt. Augustins kirkens

lokaler
Som opfølgning og opsamling på første workshop afholdt 2. september i vores have, inviteres
hermed alle ejere og beboere i E/F Bryggervangen 12-16 m.fl. til den anden workshop om
ændringer i gårdhaven.
Med afsæt i resultaterne fra den første workshop har Opland udarbejdet en skitse over vores
mulige gårdhave. Skitsen, der vil vise de overordnede rammer, vil blive præsenteret på
workshop 02 den 18. november og være udgangspunktet for den videre dialog. Det er meningen,
at vi skal drøfte skitsen som oplæg til gårdens fremtidige disponering. Der vil igen være
mulighed for at bidrage med input og forslag samt have en dialog om den fremtidige gård.
Det er ved denne workshop at vi bliver mere konkrete omkring mulige forslag, der skal stemmes
om ved en ekstraordinær generalforsamling. Det er derfor vigtigt at alle der har lyst til at
bidrage og have indflydelse på gårdens fremtid møder op og giver deres input nu. Det er her og
nu, du har mulighed for at få indflydelse.
Workshop 01 blev afholdt i vores egen have i det skønneste vejr. Da hverken Opland eller
havegruppen kan garantere for godt vejr her i november, har vi heldigvis kunne alliere os med
Sankt Augustin kirke på Jagtvej, som stiller et lokale til rådighed. Workshop 02 vil derfor finde
sted:
Sankt Augustins kirke, Jagtvej 183 D, 2100 Kbh Ø - lokalet er til højre for kirkens
hovedindgang. For en god ordens skyld vil vi gøre opmærksom på at der er trapper op til
lokalet. Vi vil stå udenfor (ved hjørnet Sankt Kjelds Gade/Jagtvej) og guide jer til lokalet fra kl
12.45 til 13.00.
Skulle du være forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en mail med foto eller
input til knc@opland.eu, hvor du beskriver dine ideer, ønsker og forslag. Der er ingen krav til
fine tegninger eller lange beskrivelser.
Resultaterne fra de afholdte workshops vil danne grundlag for et oplæg om gårdhavens
fremtid. Dette oplæg skal til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, som
bestyrelsen forventer vil finde sted primo 2019.
Program:
•

Velkomst og baggrund v. Havegruppen og Opland

•

Kort gennemgang af resultaterne fra workshop 01 v. Opland.

•

Gennemgang af skitseforslag v. Opland.

•

Fælles drøftelse af skitseforslag.

•

Gennemgang af referencefotos (stemninger, indretninger, materialer mm) v. Opland.

•

Fælles drøftelse af referencer.

•

Opsamling og konklusion v. Opland.

•

Hvad er næste skridt? V. Havegruppen.

•

Tak for i dag med forfriskning

