
GIV OS BROSTENENE TILBAGE!

Et løft til veje, bygninger og kvarterets beboere



KORT OM OS
Vibeke Rostrup Bøyesen

Boet I Gernersgade side 1974

Ønsker ikke alene at føre Gernersgade tilbage til
udgangspunktet, men at også de andre gader I 
vores kvarter vil få samme mulighed.

Klaus Andersen

Boet I kvarteret siden 1975

Ser Nyboder kvareteret som et sammenhængende
område der gennem årene har været gennem store 
forandringer. Ønsker ikke at alle spor slettes, hvoraf
brostenene er ét element af flere.

Lean Milo

Nytilflyttet I 2015

Kæmper for sund fornuft I renovering af vores
kvarter, og at kvarteret bliver bundet bedre sammen
så ikke Kronprinsessegade skære kvarteret over.



GERNERSGADE
FØR ASFALTEN

I 80ÉRNE OG 90ÉRNE BLEV ET 
TYNDT LAG ASFALT LAGT OVEN PÅ
BROSTENENE DA MAN MENTE:

 DET LARMEDE.

IKKE VAR NEMT AT CYKLE PÅ

EN BILLIG LAPPE LØSNING EFTER
FJERNVARMEN VAR FØRT I GADEN
SAMT KVARTERRENOVERINGER.

VI ØNSKER GERNERSGADE OG
ANDRE MINDRE TRAFIKERET GADER
TILBAGEFØRT 1:1



DET GIVER VORES
KVARTER KARAKTER
OG SAMMENHOLD



FOR MILJØET

 Regnvand siver ned mellem brostenene.

 Vi sparer asfalten ved at bevare den eksisterende belægning. 

 Biodiversitet opstår mellem brostenene.



FOR TRAFIKSIKKERHED

 Børnefamilier kan høre, når en cykel eller bil kommer hurtigt
gennem gaden.

 Biler og cykler sætter automatisk farten lidt ned, hvilket gør det 
trygt at have børn I en gade, der er brostensbelagt.



FOR BEBOERNE

 Brostensbelagte gader opfordrer til gadearrangementer, 
fællesspisning og andre sociale tiltag.

 Brostenene underbygger kvarterets historie, som beboerne
værdsætter højt og er stolte over. 

 At fjerne brosten, er som at fjerne kvarterets sjæl.

 Her er plejehjem, vuggestuer, børnehaver, forsvarets ansatte
side om side med beboere, der har levet det meste af deres liv 
i dette kvarter, og som ikke forstår at man fjerner noget der 
fungere godt for hele kvarteret!



BROSTEN UNDER 
ASFALTEN KAN 
FRITLÆGGES I STORE 
DELE AF KVARTERET



“1:1 RENOVERING”?

 Men hvor er vores brosten?

 Det vil koste DKK 800,--1.000,-
pr.  kvm for at genlægge de 
eksisterende brosten. 

 De to veje, det drejer sig om, er 
ca. 200 meter I længden (jvf. svar 
fra TMF af 20. april) og 7 meter I 
bredden. Ialt 1.400 kvm.

 Totalt budget DKK 1.4 - 2 mio.



MERE END 200 
GODE GRUNDE

 Miljøet – “Genbrug er guld”

 Økonomi – brug det eksisterende. 

 Gader i kvarteret med brosten har flere
steder ikke kostet kommunen noget I 
vedligeholdelse.

 Troværdighed – Lev op til eget prospekt
“Et løft til vejene” hvor visionen bla. er at 
sikre, at “gader taler sammen med 
bygværker”.

 Mere end 200 underskrifter på under 3 
dage, fra beboere bredt I kvarteret, der 
ønsker brosten. 
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