
14. november 2013

Morbærhavens renovering:
Indtryk fra mødet med de overdækkede gange mandag d. 11. november 2013
Af Morten Juul Møller

Kun Katrine fra gang 19 og repræsentanter fra gang 4 deltog i mødet, selvom beboerne på gang 
10/50-70 også var inviterede.

Fælleskøkken:
• Mere skabsplads til store ting (koste, støvsuger).
• Gerne to komfurer eller i al fald flere kogeplader.
• Flere stikkontakter.
• Ideen med at lave en havedør med udgang til grill-plads blev modtaget positivt.
• Opvaskemaskinen på gang 4 er meget brugt og går ofte i stykker.

(Der er ikke opvaskemaskine på de andre gange).

Fællesgangen:
• Beboerne er generelt tilfredse med ovenlysvinduerne.
• Katrine ønskede de nedsænkede gitre genopsat.
• Lamperne foran dørene må gerne ændres, så de giver bedre lys.
• Kuplerne i loftet er svære at rengøre.
• Hvis de skal bevares, skal lyset i dem kunne dæmpes
• Det skal være muligt at tænde for kuplerne midt på gangen og ikke kun i enderne.
• Muligheden for skabe/aflåste slagbænke blev modtaget med en vis interesse.

Indskudt mellemetage (fælles hems):
• Denne ide blev modtaget positivt, men det blev nævnt, at rummet skal kunne lukkes af, så 

man kan sidde i fred. En slags "lounge".

Lejlighederne:
• Ideen med havedøre i alle lejligheder vakte bekymring om øget indbrudsrisiko.
• Ideen med at gøre kogenicherne til åbne køkkener blev ikke så vel modtaget, da beboerne så

ville miste deres klædeskab og de anførte, at de i forvejen ikke bruger deres kogenicher ret 
meget.

• Der var diskussion om vigtigheden af at gøre dørene mere lydisolerede men konklusionen 
var vist, at det ikke var så påtrængende et problem.

• Der er fugtproblemer på badeværelserne, bedre udluftning ville være godt.
• Der er koldt i yderlejlighederne. Bedre isolering ville være godt.

Ude-arealer:
• Den ene have er plaget af at være gennemgangshave. Morten oplyste om mulighederne for 

at afspærre haven i den ene ende.
• Beboerne anførte, at det eneste udendørs opholdssted, hvor der er gode 

solbadingsmuligheder, er den lille plads foran hoveddøren, og her er beboerne generet af 
stanken og fluerne fra det nærliggende containerskur.


