
Hegn, porte og døre
Der er især i vinterhalvåret uønsket 

ophold i kælderen i Randhuset. Dette 

skyldes blandt andet, at der er mange 

udveje, så det er nemt at stikke af. Ved 

at opsætte aflåste døre opdeles 

kælderen i celler, så man ikke kan 

bevæge sig på tværs uden nøgle.

Hegnet mod nabobebyggelse gøres 

højere, så man ikke kan hoppe over. 

Samtidig etableres aflåst port i gyden 

bag butikker ved Frederikssundsvej.

Affaldshåndtering
Det eksisterende skraldesug har ikke 

fungeret længe, og afdelingen har der-

for haft en midlertidig løsning med 

affaldscontainere på terræn.

Vi skal fremover have en affaldsløsning, 

som løser afdelingens behov, og som 

lever op til København Kommunes krav 

til sortering af affald.

Zoner omkring bygninger
Zonen rundt om bygninger har betyd-

ning for overblikket og trygheden i om-

rådet. Nogle steder går stien eller græs-

plænen meget tæt på beboernes 

vinduer, hvilket ikke føles rart. Det får de 

fleste beboere til at skærme med gardi-

ner i stedet. Andre steder har buskene 

vokset sig så høje og store, at det ikke 

er muligt at se, hvem der går forbi ude 

på stierne. 

Vi vil sikre udsynet til udearealerne fra 

boligerne ved at klippe buske ned, så 

man ikke længere kan skjule sig bag 

dem. Samtidig flytter vi de stier, der går 

tæt på vinduer, og ændrer beplantning. 

På denne måde skaber vi mere tryghed 

i udearealerne, fordi man kan holde øje 

med, hvem der kommer. Samtidig re-

spekterer vi og beskytter privatheden i 

boligerne. 

Belysning
Mere og velegnet belysning skal gøre 

fællesarealerne bedre oplyst og mere 

trygge at bevæge sig rundt i. Det skal 

sikre, at man kan genkende folks 

ansigter, og belyse de mørke lommer, 

der lige nu føles utrygge, fordi folk kan 

gemme sig i dem. 

Med helhedsplanen vil vi opsætte 

belysning på stier, som gør det trygt at 

gå rundt om aftenen. Samtidig vil vi 

oplyse særlige steder som legepladser 

og særlige træer med en belysning, 

som skaber spændende oplevelser i 

udearealerne. 

Mindre uønsket aktivitet
Området har mange stier og smutveje 

rundt om bygningerne. Dette gør det 

nemt for udefrakommende at gemme 

sig i området og stikke af fra det. Ved at 

omlægge udvalgte stier og spærre 

nogle smutveje bliver det sværere at 

stikke af gennem området. Dette vil 

gøre det mindre attraktivt at udføre 

skjulte og hemmelige aktiviteter og 

dermed mindske risikoen for eventuel 

kriminalitet i udearealerne. 

Attraktive steder til ophold og leg
Der er i dag kun få opholdssteder og 

legepladser. Vi vil skabe flere gode 

opholdsmuligheder koblet sammen 

med legefaciliteter langs stier i områ-

det. Dette giver mulighed for, at beboe-

re i alle aldre kan få glæde af området 

både sammen og hver for sig. Der vil 

være større chance for, at hele familien 

kommer ud og er sammen i udearealer-

ne, hvilket giver flere mennesker i områ-

det. På den måde får vi mere tryghed i 

udearealerne, og beboernes ejerskab til 

området bliver styrket.

UDEAREALER OG TRYGHED
Udearealerne kan blive mere indbyden-

de og er for mange beboere i dag for-

bundet med utryghed. Dette skyldes 

blandt andet cykler med høj fart på 

stierne, mangelfuld belysning, som 

skaber mørke lommer, og utryg aktivitet 

i området. 

Helhedsplanens forslag til udearealer-

ne er baseret på beboernes input, ople-

velser og ønsker. 

Det er planen, at vi skal skabe

• Bedre færdsel og trafik på stier,

• Mindre uønsket aktivitet i området,

• Attraktive steder for beboerne,

• Mulighed for leg og ophold,

• Mere private zoner omkring 

bygningerne,

• Tryg belysning i udearealerne.

Færdsel og trafik
Det er svært at se forskel på hovedstier 

og mindre stier i området. Det betyder, 

at alle stier bruges af cykler og eventu-

elt knallerter i høj fart. Vi gør de mindre 

stier mere private og sænker farten ved

• at give mindre stier en anden 

belægning end på hovedstien,

• at skabe et mere snørklet stiforløb,

• at koble stier og opholdspladser 

sammen.
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ORIENTERINGSMØDE I AAB AFD. 80

Onsdag den. 18. juni kl. 19.00

Fælleshuset Storegårdsvej 32

Når man kan holde øje med udearelerne fra bolig eller forhave, føles det tryggere at opholde sig i området.

Snørklet stiforløb som kobles på leg og ophold 
skaber en mere privat sti, hvor cykler og 
knallerter ikke kan køre med høj hastighed.

Leg og ophold ved siden af hinanden gør 
det nemmere for beboere at være sammen i 
uderealerne på tværs af alle aldre.

6. juni 2019

Ved at udvide en have og plante buske mellem 
bygning og hegn fjerner vi smutvejen bag om 
bygningen.

© Københavns Kommune
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KRIMINALPRÆVENTIVE TILTAG
Indgangspartier
Flere indgangspartier til punkthusene 

har vandskader. Disse nedrives og ud-

skiftes med et udendørs indgangsparti. 

Samtidig skabes bedre overblik og ny 

belysning, som øger følelsen af tryg-

hed.  

Karnapper
Som kriminaltpræventivt tiltag foreslår 

vi, at udskifte eksisterende franske alta-

ner med karnapper i facader ud mod 

Gadelandet og Storegårdsvej og på 

udvalgte punkthuse. Hermed kan vi 

sikre en følelse af øjne på gaden og i 

udearealerne. Dette modvirker fristel-

sen til at lave skjulte aktiviteter. 

Forslaget til karnapper skal drøftes med 

Landsbyggefonden.

FORSLAG TIL UDFORMNING AF UDEAREALERNE I AAB 80Altanværn
Bagpladen på altanværnene skiftes 

med en ny plade med små huller. Hul-

lerne skaber mere dagslys på altanen 

og sikrer, at man kan fornemme, hvem 

der opholder sig i friarealerne. Dette 

styrker følelsen af tryghed.

MANGE FLERE TILTAG
Ved at søge Landsbyggefonden om 

økonomisk støtte til en helhedsplan kan 

vi få bedre boliger og billigere drift, 

uden at huslejen behøver at stige ligeså 

meget, som hvis vi skulle renovere 

uden støtte. Når vi laver en helheds-

plan, har vi også mulighed for støtte til 

arbejder, der kan gøre afdelingen til et 

bedre sted at bo. Tiltag der ikke kun vil 

udbedre de byggetekniske udfordrin-

ger, der er i afdelingen, men også kan 

give afdelingen

• Bedre lege- og opholdsmuligheder 

i friarealerne.

• Mere tryghed om aftenen.

• Smukkere natur.
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HVORFOR EN HELHEDSPLAN?
AAB 80’s bygninger har nogle fysiske 

byggeskader, der skal laves. Med en 

helhedsplan kan vi få økonomisk støtte. 

En helhedsplan betyder, at vi ser på alle 

afdelingens udfordringer og laver en 

samlet plan for at rette op på dem. 

Nogle arbejder kan få økonomisk støtte 

fra Landsbyggefonden, og nogle kan 

ikke.

Disse arbejder kan få støtte:

• Taget er konstrueret forkert og skal 

skiftes. 

• Altanerne skal ombygges, fordi de 

ikke kan ikke lede vand væk fra 

altangulv og bygning.

• De franske altandøre er utætte og 

skal isoleres. 

• Badeværelsernes vådrums- 

membran er udført forkert og skal 

ændres. 

• Opgradering af udearealerne.

• Kriminalitetsforebyggende tiltag. 

Disse arbejder kan ikke få støtte:

• Fuger omkring vinduer og døre skal 

skiftes.

• Brugsvandsinstallationer er slidte 

og har utætheder. De skal skiftes.

• Afdelingens skraldesug er i stykker, 

og vi skal finde en fungerende 

afflaldsløsning.   

Vand på altangulv giver risiko for, at vandet 
trænger ind hos underbo.

Med en helhedsplan kan vi søge støtte fra LBF og 
gøre mange flere tiltag for en bedre afdeling

Altaner efter renovering

I AAB 80 skal vi renovere bygningsskader på 
tag, altaner og badeværelser, så vi kan nyde 
vores boliger.

I AAB 80 skal der være rart at bo, og vi skal 
kunne færdes sikkert og trygt også efter 
mørkets frembrud.
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Foreløbigt forslag til karnapper i facade mod 
Storegårdsvej

Udearealerne skal opgraderes, så de 

bliver trygge og dejlige at være i. 

Helhedsplanen arbejder med disse 

tiltag, som beskrives på næste side

• Bedre færdsel og trafik på stier

• Mindre uønsket aktivitet i området

• Attraktive steder for beboerne

• Mulighed for leg og ophold

• Mere private zoner omkring 

bygningerne

• Tryg belysning i udearealerne.


