
Operaparken – Møde med beboerforeningen nr. 6   Dato: 

      30.11.2021 

Deltagere: 

Jesper Holm  Byggeledelsen – JH Holding Rønne ApS 

Povl Koch  Christianshavns lokaludvalg 

Jette Arendrup Lokaludvalget (korrespondent – Københavneravisen) 

Gert Vincent  Lokaludvalget 

 

Fraværende: 

Peter Poulsen  Bygherre – Operapark Fonden 

Michael Degn  Fagbyggeleder – JH Holding Rønne ApS 

Ulla Bo Skovvart Lokaludvalget 

 

Velkomst ved Jesper Holm 

 

Dagsorden 

 Kommentarer til seneste referat 

 Info fra Bygherre 

 Aktiviteter på pladsen ved Byggeledelsen 

 Eventuelt 

 

Kommentarer til forrige referat: 

Der er ikke udarbejdet referat fra møde nr. 5 afholdt den 6. april 2021. Det blev til en rundvisning på 

byggepladsen. 

 

Info fra Bygherre: 

Havnebussen – etableret flydebro 

Landskabsbroen – byggetilladelse er modtaget 

Vejprojekt – Galionsvej og Takkelloftet (fremsende evt. renderinger) PP 

Indkøb af træer – der er købt 638 træer i Holland. Det store træ (Ficus Aili) 



Der har været afholdt et i dre ”Åbe thus” arra ge e t for E/F Sø dre Magasi , hvor der var stor 

spørgelyst omkring parken, tilkørselsforhold, lys mv. 

Lade standere – 48 stk. + 2 supercharger 

Solceller på Operaen er afsluttet, og vil kunne forsyne Operaparken med den energi der skal bruges i 

vinterperioden til at holde en min. temperatur på 15 grader i væksthuset. 

 

Aktiviteter på byggepladsen: 

Mellemdækket 

Syd rampe 

Plantekumme 

Granit fra Kina – ca. 100 containere 

Jordkørsel er afsluttet – next step er vækstmedier og jord til september 2022 

Etablering af landfæster 

Ø-udvidelsen er afsluttet, og selve anlægsarbejdet påbegyndes 03.01.2022 

Støj og vibrationsmålinger pågår 

 

Eventuelt: 

Der planlægges med et Åbent hus arrangement i forsommer 2022 (ca. 01.06.2022) 

 

Stormflodssikring til +3,3 m. 

 

Jf. tidsplan fastholdes arrangement 1. maj og senest 1. september grundet covid-19 

Talt om kørsel af forlandet og Lynetteholmen (trafikbelastning), hvor Lynetteholmen kommer til at påvirke 

trafikken i langt højere grad end Operaparken (trafikprojekt) 

 

Afslutningsvis blev det besluttet at næste møde er tirsdag den 5. april 2022 Kl. 16:15 

 

 

Referat – Byggeledelsen – Operapark - Jesper Holm 

Mobil: +45 3056 8121 og mail: jesper.holm@operaparken.com 


