
Beretningen for 2015/2016 

  

Gårdlauget har virkeligt haft et meget travlt år, 
vi har haft utrolig mange møder med diverse 
tilbudsgivere af vores renovering af gården. 

Vi vedtog at gartnerfirmaet Stenbroens gartnere 
skulle stå for renovering af den store græsplæne 
mm. 

Vi startede i efteråret med at få omlagt bed ved 
Sigerstedgade 15, og nedlagt flere bede. Grunden 
var at skvalderkål havde overtaget området med en 
masse rødder, man ikke kunne få bugt med. Der er 
sået græs som vi synes er blevet rigtig godt. 

  

Derefter gik vi gang med den store græsplæne, 
hvilket var en meget omfattende udskiftning/
renovering, hvor vi valgte stål og et levende bed 
ind mod legeområdet. Bedet består af buske og 
æbletræer - vi synes det er blevet så flot nu.  

Næste led i renoveringen blev rosenbed ved Skjalm 
Hvides gade. Vi har formindsket bedet og plantet 
nye Tivoliroser deri. Bunddække blev gravet op, og 
er blevet plantet andre steder i gården. 

Desuden har vi fået beskåret det store piletræ, 
samt fået en meget flot tipi sat op. 

Det sidste vi har haft gang i med gartnerne er 
basket nettet som igen er sat op til stor fryd for 
store og små. 

  

Vi har i gårdlauget været rigtig glade for den 
opbakning, vi har fået i forbindelse med 
renovering af gården både fra andelshaverne og fra 
begge bestyrelser. Dejligt at Gårdlauget fik 
ekstra tilskud til dette. 



  

Vi siger tusinde tak. 

  

Vi afholdte igen i år fastelavn i vores gård -og 
havde igen i år et flot fremmøde af meget fine 
udklædte børn. Et par voksne havde også klædt sig 
lidt ud. Vi forventer at holde fastelavn igen i 
2017.  

Vi måtte desværre aflyse julehyggen p.g.a 
manglende tilmelding, men vi prøver igen i år.  

  

Efter regnskab perioden er afsluttet har vi haft 
malere gående for at ordne, og male vores træværk 
i gården. Træværket har ikke været malet siden 
gården blev etableret. Det trængte virkelig til en 
kærlig hånd, men fremstår nu som nyt - dejligt vi 
igen har meget flot træværk i gården.  

Vores gyngestativ var blevet råddent, så vi har 
indhentet tilbud om nye gynger mm. (Tilbud acc. 
August) til ca. 50.000 kr. Forventet opsætning ca. 
01.11.2016.   

Desuden bliver klatre stativet også ordnet da det 
også er gået i stykker igen (tilbud acc. August) 
til ca. 10.000 kr. 

  

Vi har også haft en dejlig gårdfest i år (13.08) 
det var dejlig at se så mange glade mennesker der 
kom og hilste på deres genbo/ nabo og alle var i 
dejligt humør. En rigtig dejlig fest. 

  

Gårdlauget vil gerne takke alle dem, som hjalp til 
med at rydde op efter Distortion i juni måned. 
Også tak til dem der sad vagt ved porte. 



  

Gårdlauget takker også festudvalget for en dejlig 
gårdfest. 

  

Vi har jo en dejlig gårdmand som hedder Peter. 
Gårdlauget er så glade for vi har ham ansat, da 
Peter passer godt ind i vores gård. Han er altid i 
godt humør, passer sit job til punkt og prikke. 
Kan det blive bedre at alle er tilfredse? Vi håber 
at Peter bliver her i rigtig mange år fremover. 
Også selvom vi har givet ham flere opgaver i 
gården, med at passe de nye bede mm.  

Vi siger tak for endnu et godt års i samarbejde 
med Peter. 

P.s og så blev Peter 50 år her i august "tillykke 
" 

  

Vi håber at alle synes om vores nye gård og vil 
bruge den rigtig meget da vi har en af Vesterbros 
flotteste, og grønneste oaser.  

  

Vi gør opmærksom på at gårdlauget har en Facebook 
side hvor der bliver slået diverse arrangementer 
mm op så meld jer ind Facebook gruppen " 
Gårdlauget boulevarden " 

  

Tak for et godt og dejligt år. 

  

Mvh 

Gårdlauget 

  


