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Eksisterende forhold
Rummet er domineret af massive plantninger af kornel
på lave volde. Kiosken i blok 4 tilfører en urban og social
karakter, som er speciel for dette gårdrum.

Beboerterrasse, gårLegeplads åbner sig mod stiforløb. drum i boligbebyggelse, Kreutzberg, Berlin
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Eksisterende forhold



Voldene omformes til små øer med mindre frugttræer og
tjørn man frit kan passere imellem

Der byttes om på legepladsens og boldbanens placeGårdrummet består mest af en stor åben plæne, kantet
ring. Voldende omkring den nuværende boldbane besisterende forhold
af en diversitet af beplantning mod nord og syd. Langs
arbejdes til en mere fri form så der åbnes op især mod
blok 10 er etableret en lille beboerhave og bede med
hovedstien. Legepladsen får en mere inviterende karakmmet er domineretløgvækster.
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Eksisterende forhold
Gårdrummet består mest af en stor åben plæne, kantet
af en diversitet af beplantning mod nord og syd. Langs
blok 10 er etableret en lille beboerhave og bede med
løgvækster.
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Hovedidéen i landskabsprojektet er
at omdanne bebyggelsens hovedsti fra at være en
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i bredden og fletter sig ind i bebyggelsen gårdrum. Derved opstår små pladsdannelser,
hvor der kan grilles, spilles petanque og der bliver bænke, hvor man kan sidde og betragte
livet. Stien ’begrønnes’ af lette lyse træer som plantes i et tilfældigt mønster i stiens flade
og virker fartdæmpende på cykeltrafikken.
GÅRDRUMMENE.
I de enkelte gårdrum tyndes ud i den eksisterende meget kraftige beplantning og voldene
omformes sådan at der opnås en bedre sammenhæng på tværs af gårdrummene. Samtidig plantes mindre frugttræer. Der søges en balance mellem åbne plæner med mulighed
for at spille bold, lege og solbade og steder med læ og mere beplantning med gode
opholdsmuligheder. Hvert gårdrum får sin særlige karakter, som tager afsæt i det som
allerede eksisterer i dag, samtidig med at bebyggelsens udearealer vil opleves som en
sammenhængende helhed.
Idéskitse; Fællesskab omkring hovedstien.
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