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Visioner fra Visionsudvalget:

I. Een eller flere tagterrasser 
II. Plan for indbydende gårdmiljø for Sortedamshus
III. En hus-fest som kan blive en tradition.
IV.Tilkoblingsmulighed for kaminer/ovne.
V. Dørtelefonanlæg med video/app
VI.Elevator fra gårdsiden til tag-niveauet



I. Een eller flere tagterrasser 
Etablering af tagterrasse kræver let adgang for alle. Men hvis dette krav kan 
opfyldes, så er der fine muligheder på husets tag. Etablering skal i så fald 
indarbejdes i de planer, der allerede forefindes for tagrenovering. 

Et forslag ville være at etablere 1-2 små udsigts-terrasser, og 1 nedsænket 
terrasse på det gamle tørreloft over 65A-B. Eventuelt med adgang mellem, 
ovenpå det eksisterende tag (se skitse i appendiks). Adgangen fra loft-etagen 
kan relativt let etableres fra de arealer som ejendommen råder over. 
Krav: let adgang for alle
Omkostning: 1mio. kr. for to tagterrasser



II. Plan for indbydende 
gårdmiljø for Sortedamshus

Vores gårdmiljø er p.t. ikke ret indbydende. Årsagen er bl.a. det 
manglende sollys for vores del af Købkes Gård. Det betyder dog ikke, at 
der ikke kan laves et mere indbydende miljø, hvor man uden de store 
omkostninger kan etablere forskellige overdæksløsninger.  Ved indkøb 
af nye terrassemøbler og en afskærmning i.f.t. cykelstativer, så kunne 
vores gårdareal blive en skøn lille oase. 
Krav: let adgang for alle i foreningen. 
Omkostning: Skøn: 100.000 kr. 



III. En hus-fest som kan blive en 
tradition.
Geert fortæller, at der i gamle dage var en æble-fest for foreningens 
beboere. Hvis vi får etableret beboer-miljøer som er egnede, vil en 
sådan fest nemt kunne gå hen og blive en tradition. 
Krav: velvilje og egnet udemiljø
Omkostning: -



IV. Tilkoblingsmulighed for kaminer/ovne.

Københavns Kommunes skorstensfejer for Østerbro er blevet kontaktet for at undersøge mulighederne for at åbne 
de gamle skorstene op, så vi kan etablere kaminer/ovne  i lejlighederne. 
Krav: Besigtigelse af de gamle skorstene for at undersøge egnethed.  
Omkostning. Tømning og isolering af skorstene.  Lejlighederne betaler selv for ovne/kaminer. 

Som vist er der mange 
forskellige design-
løsninger for ovnene. 
I nogle lejligheder er 
de ganle kaminer 
fortsat på plads. I 
andre lejligheder er 
der frit spil i.f.t. løsning 
og design. 



I det det synes umuligt at holde ubudne gæster fra 
vores gårdarealer, så er en løsning som øger 
sikkerheden for ejendommen, at etablere Video-
hustelefoner. Disse kan endvidere kobles til 
telefonen, så man fjernstyre adgang til ejendommen 
og de enkelte lejligheder via app. 

Krav: Enighed om behovet
Omkostning: p.t. ukendt. 

V. Dørtelefonanlæg 
med video/app



VI. Elevator fra gårdsiden til tag-niveauet
Etablering at elevatorer på bagtrapperne er allerede gennemført for én ejendom i Købkes Gård. Adgangen til 
lejlighederne bliver markant forbedret, for lejlighederne fra 1.sal og op. Adgangen til en eventuel tagterrasse bliver 
også markant forbedret for beboerne fra stuen og på til 3.sal. 

Krav: Let adgang for alle beboere i ejendommen. 
Omkostning: ca. 1.3 mio. kr. per elevator. 



Appendiks med baggrundsmateriale
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A.-C. Mulige placeringer for tagtarresser

1.-3. Mulige placeringer for elevatorer.

Model A. 

Model B+C. 


