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Dit grønne Bellahøj

Beboernes ideer – bevar og forny

Prioriteringsliste - haverne

Hvordan skal vi bevare og udvikle Bellahøjs
udearealer? Det var temaet på efterårets tre
temamøder. Her fortalte de beboere, som deltog,
hvordan de bruger udearealerne, hvad de mener, det
er vigtigt at bevare, og hvad der trænger til fornyelse.

På husenes solside var der oprindeligt anlagt haver
omkranset af buske med blomster, farver og duft. Når
der skal renoveres, skal der tænkes på:

Temamøderne mundede ud i en prioriteringsliste for
 Haverne
 Ankomstarealerne
 Fællesparken

Ophold
Steder hvor man kan sidde med sol og
læ.
Bedre belysning
Indføre en ny og ensartet belysning til
hele Bellahøj – udvikle en
Bellahøjlampe.
Inventar
Mulighed for at dyrke blomster og grønt.
Plantekasser, blomster i potter og grill.

Leg
Mulighed for småbørnsleg i aflukkede
omgivelser. Gynger, legehus, rutsjebane
osv.
Prioriteringslisten er siden godkendt af Bellahøj Fælles
Have. Det er den liste, der bliver arbejdet efter, når
udearealerne skal renoveres.
Her er prioriteringerne opsummeret. Den fulde liste kan
du finde på dit ejendomskontor.

Vigtigst med områder tæt på husene
Husenes facader skal renoveres og der vil ske skader
på de områder, der ligger tættest på husene. Derfor er
det de områder – haverne og ankomstarealet – der skal
prioriteres højest.

Plantekarakterer
Læhegn skal bevares som ramme om
haven. Flere blomstrende planter skal
indarbejdes i haverummet. Vigtigt med
planter der fremmer dyreliv, spiselige
planter og årstidsvariation.

Prioriteringsliste – ankomstarealerne

Prioriteringsliste – fællesparken

Ankomstarealerne er omkranset af asketræer og
buske. Planterne giver læ og skaber et rart grønt rum.
Når der skal renoveres, skal der tænkes på:

Fællesparken ligger mellem husene – græsplæner,
veje, parkeringspladser, træer, buske, legepladser,
boldbaner osv. Dette område bliver kun i mindre grad
påvirket af renoveringen. Hvis der skal renoveres, skal
der tænkes på:

Ophold
Plads til ophold med bænke og så meget
sol som muligt.
Bedre belysning
Indføre en ny og ensartet belysning til
hele Bellahøj – udvikle en Bellahøjlampe.
Affald
Hverdagsaffald placeres i nærheden af
husene og storskrald placeres i
afgrænsede områder udenfor.
Cykler
Cykelparkering skal optimeres og
struktureres. Det skal være centrale
placeringer dog ikke foran indgange.
Plantekarakterer
Ensartet og genkendelig beplantning,
som giver læ og svarer til de oprindelige
strukturer. Ikke for mange forskellige
planter.

Ophold
Plads til ophold med bænke, sol og læ.
Omkranses af lav beplantning.
Bedre belysning
Indføre en ny og ensartet belysning til
hele Bellahøj – udvikle en Bellahøjlampe.
Affald
En samlet genbrugsstation og mindre
enklaver til kildesortering. Affaldsstationer skal omkranses af beplantning.
Parkering
Bedre parkering for beboerne.
Opstribning af p-pladser og parkering til
delebiler.
Leg
Rum omkranset af beplantning til leg og
parkour for både små og store.
Plantekarakterer
Som nu men også med flere blomstrende
planter. Større årstidsvariation i
beplantningen.

