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 Vesterbro, 14. april 2021 

Årsberetning 2020  

Gårdlauget Skydebanehavekarreen Gård 2 

Gårdmand 

Gårdmanden er ansat til renholdelse, fejning, græsslåning samt diverse 

småreparationer og pæreskifte. Borde og bænke er blevet repareret, dette 

fortsætter i 2021. Gårdmanden har gennemført en cykeloprydning og hjælper i 

igangværende rottebekæmpelse. I 2021 skal der males skure og lægges fliser. Vi er 

stadig tilfredse med samarbejdet med gårdmanden.  

Administration 

Intet at bemærke. Vi er stadig tilfredse med vores administrator.  

Snerydning 

Den seneste vinter har været mild, hvilket har betydet at betydet mindre saltning 

(dog en periode med høj intensivitet grundet kuldbølge) og minimal snerydning. 

Bestyrelsen besluttede at lade gårdlauget betale saltning og snerydning på fortovet 

igen denne vinter, da udgiften var meget begrænset. 

Grøn port 

Låsen i porten bliver stadig ødelagt / brudt op.  

Vi har fået forstærket lås og inddækning 

Beboerne opfordres til at være opmærksomme på om personer forsøger at få 

uberettiget adgang til gården. Hvis der er muligt, bedes man bortvise disse personer.  

Affaldshåndtering 

Vi har tidligere haft store udfordringer i forhold til affaldshåndtering, særligt i 

forhold til Storskrald, men de ny containere til kildesortering giver også 

udfordringer, særligt plastcontainere har flere steder vist sig at være for små – Vi 

kommer løbende til at erstatte alle små plastcontainere med store containere. 

Generelt er vi afventende i forhold til, at vi skal til at sortere i yderligere to 

fraktioner. Når vi kender set-uppet fra Københavns Kommune vil få lavet en samlet 

løsning for håndtering af containerne i gården. 

 



 

INTERNAL 

Rotteangreb 

Vi har desværre her i foråret 2021 oplevet, at vi har fået et større rotteangreb i 

gården. Københavns Kommunes Rottebekæmpelse har angivet angrebets 

epicentrum til affaldsrummene for erhverv i gårdens sydlige ende.  

Vi har fået et godt samarbejde med kommunens rottebekæmpelse og haft flere 

møder, hvor rottebekæmpelsen har gennemgået gården med konstruktive tiltag til 

at bekæmpe rotterne. I den forbindelse skal en del bunddække minimeres og 

beplantning op ad hegnene skal beskæres.  

Samtidig bliver vi indskærpet 

• at fodring af fugle på jorden og fodring af vildkatte er absolut 
forbudt. 

• Alle affaldscontainere skal altid lukkes og aldrig overfyldes. 
 

Vi har endvidere fået rådgivning omkring sikring af ejendomme og kaninbure, som 

er givet videre til de implicerede. 

Vi er i konstruktiv dialog med de erhvervsdrivende omkring affaldssituationen og 

sikring af affaldsrummene for erhverv.  

Ansvarlige for Skydebanehaven er ligeledes involveret i bekæmpelsen af rotterne. 

Arbejdsdag 

Arbejdsdagen blev ikke gennemført grundet COVID-19 – Vi arrangerer en ny 

arbejdsdag når det kan gennemføres. 

 

Fastelavn 

Søndag d. 23. februar 2020 blev der afholdt fastelavn i gården, med godt fremmøde. 

Der var tøndeslagning på tre tønder, så både børn og voksne kunne være med. Der 

var bagt masser af kage og lavet kaffe og kakao til alle. 

 

Fastelavn 2021, blev ikke gennemført grundet COVID-19 – Vi vil arrangere fastelavn 

igen i 2022. 

 

På bestyrelsens vegne 

Benny Gøbel, formand 


