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Nørrebro United 
Gårdprojekt 

Kære medlem 

Vi er mange, der glæder os til at få ombygget klubhuset og i den forbindelse også at få givet gården en 
ordentlig overhaling. Målet er at få skabt et klubmiljø, der lægger op til leg og ophold. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe, der har arbejdet sig frem til otte væsentlige kriterier for ombygningen, som er: Disponering 
af gården, aktiviteter for børn og unge, café og mulighed for at spise ude, træterrasser, bæredygtighed og 
et grønt miljø, nabovenlighed, gør-det-selv og selvbyg. Vi sender nu vores tanker. Vi håber, at I som 
medlemmer vil supplere med gode ideer til funktioner eller stemninger, I ønsker jer i gården. Nedenfor 
gennemgår vi de otte kriterier, vi er kommet frem til og hvordan vi forestiller os at arbejde med dem. 

 

 

Opsamling af ideer til indretning af gården. 

Sideløbende med ombygning af klubhuset med åbning af facade mod gården er det planen at nyindrette 
vores del af gården. Vi har som udgangspunktet 250.000 kr. bevilliget af Salling Fondene med mulighed for 
yderligere finansiering fra klubben til at renovere vores slidte gård. Ud fra et prisoverslag, vi har fået fra 
vores samarbejdspartnere i den lokale gartner/anlægsvirksomhed Stenbroens anlæg.   

Den umiddelbare konklusion fra vores hidtidige møder er altså, at vi ikke når særligt langt ift. vores visioner, 
hvis vi laver en gennemgribende renovering. Hvis vi vil have god værdi for vores penge, må vi prioritere 
vores indsats. Vi har i den forbindelse været i dialog med Stenbroens, som anbefaler, at vi primært arbejder 
ovenpå den eksisterende asfalt, at vi arbejder i faser, og at vi selv er med til at udføre renoveringen. Hvilket 
passer fint til vores økonomi og ønske om selv at være med til at indrette gården. 

Det vil sige, at hvis alt går vel, vil vi have mulighed for fælles arbejdsdage i augustsolen. 
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Husumgade 44 

Disponering af gården 

Projektområdet udgør ca. halvdelen af den tidligere Havremarkens Skoles gård.  Vi søger samarbejde med 
ejer af forhus med henblik på ny placering af affald og organisering af cykelparkering.  

 

Aktiviteter for børn og unge. 

I gården skabes et rum for aktiviteter til børn og unge i form af f.eks. en Panna-bane, en klatrevæg med 
faldunderlag, basketbanen nyetableres og genopstreges.  

Referencebilleder. 

 

Cafe og mulighed for at spise ude 

1https://www.safefloor.dk/legepladser/produkter
/gummibelaegning/gummifliser/ 
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Vi får fællesskab og aktivitet omkring huset, hvis der er mulighed for at fællesspisning, grill, hygge og en 
vand efter træning. FGU Gastronomi afholder to gange om ugen større fællesspisninger og vil gerne 
understøtte sommerfester, afslutningsarrangementer osv.  

Træterrasser 

Da det vil blive voldsomt dyrt at udskifte asfalten i gården med en anden belægning, indrettes gården med 
terrasser udført i træ oven på asfalten. Det vil give indtryk af at dele af gården har et andet underlag og vil 
lyse op. Terrasserne vil give mulighed for at trække ud i gården fra caféen og fra kontorer. Terrasserne laves 
i forskellige niveauer, så de kan bruges både til at sidde direkte på dem, hvor der er niveauforskelle, og til at 
sætte cafémøbler på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bæredygtigt og -grønt miljø 

Gården skal være så grøn som muligt. Regnvand fra taget skal opsamles, og der skal plantes grønt som 
bidrager både til miljøet, atmosfæren og støjdæmpning. Der anlægges mobile blomsterkasser, hvor 
eksempelvis krydderurter til madlavning i huset kan høstes helt lokalt. Vi drømmer ligeledes om at bruge 
facaden til klatreplanter. 

Der indrettes med trædække og pergolaer og lægges vægt på robuste materialer, der lægger op til leg i 
form af eventuel klatring og gynger. Der laves mest muligt grønt. 

Referencebillede 

Illustrerer en træterrasse med 
niveauforskelle, på billedet dog 
udført som en trappe. 

Der er mulighed for indbyggede 
højbed i terrassen. 
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Pergola, planter 

Nabovenlighed 

Vi holdt en workshop i sommer, hvor vores naboer var indbudt. Her oplevede vi en generel goodwill 
overfor klubbens aktiviteter, men en utilfredshed med støj fra fester og musik, og generel utilpashed 
omkring indtaget af hash i gården. Vi lovede at arbejde mod en begrænsning af generne fra begge dele. 
andet centralt punkt var ordentlig cykelparkering og parkering 
forbudt for biler i gården – her planlægger vi at rive et 
eksisterende skur ned og etablere cykelparkering i stedet. 

Gør-det -selv, selvbyg 

Omdannelsen af gården skal planlægges, så klubbens medlemmer 
og frivillige kan deltage. Vi skal have professionel faglig hjælp, 
men på en måde, hvor rugbrødsarbejdet kan udføres af frivillige. 
Vi håber, at vi kan have første arbejdsdag/weekend umiddelbart 
efter sommerferien. Disse arbejdsdage kan gentage sig hen over efteråret og måske igen til foråret. På den 
måde håber vi, at vi når rigtig langt for få penge og alle får mulighed for at sætte deres præg på vores fælles 
hus og gård. 

 

Ideoplæg fra Stenbroens Anlægsgartner 

Pergolaerne beplantes med 
blåregn og andre blomstrende 
klatreplanter. 
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