Fremtidens Gårdhave med LAR
Klimakvarterets første gårdomdannelse
Projekt

RYDNING Totalrådgivning for beboerinddragelse og

omdannelse af gården ved Skt. Kjelds Plads
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INDRETNING AF DEN FÆLLES GÅRDHAVE
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Beplantning
Disse spørgsmål og visioner
er hvad teamet har vundet totalrådgivningen på at
understøtte og opbygge i et meningsfuldt samspil mellem nature, beboere, fagfolk.
Målet er at skabe en frodig, robust og bæredygtig bynatur. De grønne områder vil være varieret sammensat
af græsområder, engarealer, dyrkningsbede, grønne
vægge, bærbuske, frugttræer og mindre grupper af
træer. Gårdhaven vil få et bredt udvalg af plantearter,
der understøtter en høj biodiversitet. De gamle træer,
der er særligt værdifulde for gårdens udtryk, rumlighed
og samlede biodiversitet, bevares. Plantearterne udvælges, så de passer bedst muligt til de eksisterende og
fremtidige forhold så som jordtype, fugtighed, lys og
skygge. Erfaringer, der er indsamlet ved 1:1 forsøgene, vil
danne grundlag for en del af den fremtidige beplantning.
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