
Kastanjegårds-projektet:
Beslutningsforslag om iværksættelse

En renovering af Kastanjegården har været ønsket og drøftet i over 
20 år. Gennem de sidste 5 år, samt i budgettet for i år, er der af 
Gårdlavet blevet hensat midler til renovering af Kastanjegården, 
således at økonomien kom på plads til projektet. 

Nu er vi omsider ved at være i mål. Tilbud er indhentet fra 
kvalificerede brolæggere med gode referencer. Arbejdet kan blive 
udført i år ultimo august og september og vil vare ca. en måned 
fra opstart.

Indstillingen fra Kastanjegårdsudvalget og Gårdlavsbestyrelsen er 
derfor følgende beslutningsforslag:

 ”Generalforsamlingen godkender, at Kastanjegårdsprojektet 
iværksættes med brug af de hensatte midler, som i alt (med 
2021) beløber sig til 450.000 kr. 

Generalforsamlingen godkender samtidigt, at EF Fiolstræde 
28-28A tillades at spæde til økonomisk, således at projektet – 
som beskrives på de følgende sider - kan realiseres snarest 
muligt  og uden yderligere udgifter for Gårdlavet Rosengården 
end det beløb på 450.000 kr., som allerede er reserveret til 
formålet.



Kastanjegårds-projektet:
Udfordringer og løsninger
Indholdsoversigt 
 Terrænet
 Kastanjetræet - og omliggende bed med kampesten
 Belægningen
 Kloakker, afløb og dæksler
 Cykelskuret og cykelparkering
 Indretningen af det nye gårdrum
 Valg af brolægger
 Gener i.f.t. renovation, cykelparkering og passage

A) Terræn-udfordringer
Kastanjegården ligger lavere end det omgivende terræn. Man går 
ned i gården – enten via den nyligt omlagte ”Nettosti” i brosten eller 
fra naboejendommen Fiolstræde 30-32. De store niveauforskelle.
fortsætter inde i Kastanjegården, der har lave og høje områder.

Flere steder er der tilmed opstået betydelige terrænujævnheder og 
fordybninger, hvor der dannes regnvandssøer, fordi der ikke er det 
rigtige fald eller afløbsristen ligger højere end terræn. 

B) Terræn-løsning
Gennem konsultationer med landskabsarkitekter og brolæggere er 
vi blevet klar over, at hele gården ikke kan rettes op i en 
masterplan. Der er for mange ”bindinger”. Vi kan ikke få en helt plan
gård, men gården kan blive langt flottere med mere harmoniske 
linjer, ujævnhederne i terrænet kan rettes op og lunkerne fjernes, så
der igen er fald væk fra huset og ned mod afløbene. 

A) Kastanjetræ-udfordringer
Det smukke over 100 år gamle kastanjetræ har været truet af 
opvoksende efeu. Beboerne har på en arbejdsdag i efteråret fjernet 
efeu fra selve stammen. Men vi er blevet opmærksom på, at træet 



har været angrebet af kastanje-minérmøl, der overvintrer i bladene i
bedet rundt om træet. Hvilket tilsiger, at al efeuen og bedet skal helt
væk. Jorden op om stammen er heller ikke sundt for træet. Bedet - 
og kampesten-sætningen rundt om - er også rimelig kikset i forhold 
til at få rettet op og lagt ny belægning, så det må væk. 

B) Kastanjetræ-løsning
På en arbejdsdag her i forsommeren 2021 vil det være en del af 
Kastanjegårds-projektet at beskytte træet mod minérmøl. Vi fjerner 
efeuen og går så i gang med håndskovle. Jorden skal fjernes med 
stor forsigtighed, så trærødderne ikke beskadiges.
Når bed og kampesten er fjernet er vi klar til ny belægning i det 
rette niveau, med en pæn runding, så tæt på træet som muligt.

A) Belægnings-udfordringer 
Belægningen er aldrig blevet lagt på én gang i Kastanjegården. 
Det, vi ser i dag, er kiler af gennemsavede fliser i uegale størrelser 
for at sammenflikke belægningen for at få kabalen til at gå op. 
Hist og her har man støbt på stedet. Ved flere riste har man givet 
op og lagt små brosten. Fremtoningen er rodet, uskøn og kikset. 
 
Rigtig mange betonfliser er knækkede. Alle fliser er gamle og 
porøse, hvilket resulterer i stærk algevækst og decideret regnvejrs-
smat i den nordvendte gård. Trykspuling og påsmøring af dunkevis 
af kemiske algebekæmpelsesmidler er forsøgt uden succes.

B) Belægnings-løsning
Gårdens beskaffenhed gør det til ”mission impossible” at lægge 
fliser igen. Det er prøvet og det virker ikke. Fliser er for store til 
opgaven. Man skal tilpasse sig for mange ”bindinger”: 
 Vi har det store runde træ i midten
 5 kældernedgange 
 2 trappeopgange
 Den flittigt brugte fællesport
 Passagen til naboejendomme Fiolstræde 30-32
 En række niveauforskelle



 Hele 12 afløb, nedløb og dæksler i den 220 kvadratmeter store
gård, hvor det hele mødes i vekslende planer.

Den rigtige løsning er at skifte til chaussesten af samme art som 
allerede er lagt ved Fiolstræde 28A (ud mod boldbanen og omkring 
nordgavlen ved legehuset). At fortsætte med chaussesten vil give 
en helstøbt løsning og et fælles udtryk.

Denne sten er ikke modtagelig for alger, knækker ikke, ældes ikke 
og det vil være muligt at tilpasse belægningen til ovennævnte 
”bindinger” og få et flot og holdbart resultat til glæde for alle.

A) Kloakering og afvandings-udfordringer
Det ville være helt tosset at skulle grave op, for at lave kloak o.l. 
kort efter at der er blevet lang ny belægning. Vi skal gøre, hvad vi 
kan, for at det ikke sker.

B) Kloakering og afvandingsløsninger
 TV inspektion af kloakker er derfor allerede foretaget (for EF 

Fiolstrædes 28-28A´s regning). 
 Enkelte brønde skal omlægges inden projektet går i gang (for 

EF Fiolstrædes 28-28A´s regning). 
 Opretning af dækslerne og terrænet omkring er en del af 

Kastanjegårdsprojektet
 I det omfang dæksler, riste og tagnedløb skal udskiftes sker 

dette (for EF Fiolstrædes 28-28A´s regning).

A) Cykelskuret og cykelparkerings-udfordringer
Kastanjegården er ofte præget af en overflod af cykler til for få 
pladser. Problemet er velkendt mange steder i Rosengården.

Det er helt sikkert at cykelskuret - som det er udformet nu - ikke er 
hensigtsmæssigt. Det er meget lavt og ret dybt, og de forreste 
stolper bliver tit brugt til fastlåsning, så de bagvedstående cykler 
bliver utilgængelige. Hvilket er én grund til, at der skal findes en 
bedre løsning.



Endnu en udfordring er at skuret bæres af 5 nedstøbte stolper, som
er i vejen, når terrænet skal rettes op og ny belægning lægges. 
.

B) Cykelskuret og cykelparkerings-løsninger
Derfor må cykelskuret væk, så terrænet kan rettes op og 
chaussestenene lægges uden forhindringer.

Nedrivningen kan beboerne i Fiolstræde 28-28A klare på en 
arbejdsdag, så budgettet ikke belastes heraf.

Hvis materialerne kan genbruges andetsteds i Rosengården er det 
en mulighed. (Evt. bortskaffelse af materialer betales af EF28-28A).

Hvordan fremtidens cykelparkering kan indrettes kan vi tage stilling 
til, når det nye gårdrum er skabt. Vi kan lave forsøgsopstillinger af 
cykelstativer og overveje alternativerne.

Indretningen af det nye gårdrum – muligheder og drømme
Når cykelskuret er væk, vil en mur blive blotlagt.
Muren skal sættes i stand. (Kalkning mv. af mur betales af EF28-28A).
Hvordan vi herefter opstiller cykelstativerne og så vidt muligt 
minimerer cykelparkerings-kaos kommer vi i fællesskab til at tage 
livtag med, når det nye gårdrum er en realitet. Flere forslag haves.

Mange har udtrykt et ønske om på et tidspunkt at få en flot og 
stemningsgivende bænk rundt om kastanjetræet. Også den ide 
vender vi tilbage til, når det nye gårdrum er en realitet. 
Indtil videre kigger vi på muligheder og priser.

Valg af brolægger
Kastanjegårdsudvalget forsøgte sig i første del af 
planlægningsprocessen med at finde en god landskabsarkitekt til at 
projektere opgaven. Det var ikke ligetil at finde den rette. 



Nogle var for travle, andre forekom at have svært ved at forlige de 
mange ”bindinger” (nævnt ovenfor) med ambitionen om at sætte et 
personligt aftryk. Dertil kom, at udvalget gerne ville have referencer 
– altså eksempler på lignende opgaver vel udført, og det haltede 
det gevaldigt med at levere.

Vi endte med at gå i en anden retning. Efter en afsøgning af feltet af
erfarne brolæggere med landskabs-arkitekts-kompetencer og gode 
referencer landede vi på to firmaer, som begge har været på besøg:

1) Scheller, Hougaard & Petersen A/S: https://shp.dk
2) P.P. Brolægning: http://www.ppbro.dk

Begge virker overmåde kompetente og har været meget 
hjælpsomme. Tilbuddene, inclusive moms, ligger på nærmest 
præcis samme niveau: 468.990 kr. versus 468.750 kr.! Hvortil 
kommer nogle tillæg vedr. dæksler o.l.

Det bliver marginaler som kommer til at afgøre, hvem der skal 
hyres. I øjeblikket ligger P.P. Brolægning i spidsen, da de stiller i 
udsigt at kunne påbegynde og udføre arbejdet hurtigst, så det giver 
mindst mulig gener. Tilbuddet fra P.P. Brolægning er vedhæftet.

Gener i.f.t. renovation, cykelparkering og passage
Arbejdet anslås til at vare ca. en måned fra opstart.
Når Kastanjegården skal laves, kommer der nogle gener af 
forbigående karakter, som vi må bede om forståelse for:
 Gennemgang til Fiolstræde gennem gården vil mere eller 

mindre være umulig. 
 Cyklende må trække ind gennem andre porte og dels parkere 

andre steder, dels må vi flytte cykelstativerne midlertidigt til 
området ved ”Nettostien” eller andre steder i gården.

 Renovationen kommer dels til at foregå ved at placere 
containere i porten, dels ved midlertidigt at forflytte containere 
fra Fiolstræde 28-28A og 30-32 til et par andre foreninger.

Beklager generne, men håber på jeres forståelse 

about:blank
about:blank

