
Operaparken – Møde med beboerforeningen nr. 7   Dato: 

      31.05.2022 

Deltagere: 

Bygherre  Peter Poulsen 

Jesper Holm  Byggeledelsen – JH Holding Rønne ApS 

Povl Koch  Christianshavns lokaludvalg 

Ruth Plovgaard Christianshavns lokaludvalg 

Jette Arendrup Christianshavns Lokaludvalg (suppleant) 

 

Fraværende: 

Michael Degn  Fagbyggeleder – JH Holding Rønne ApS 

Ulla Bo Skovvart Christianshavns Lokaludvalg 

Gert Vincent  Christianshavns Lokaludvalg 

Povl Koch oplyste at der havde nyvalg i lokaludvalget og grupperne nu havde konstitueret sig, og 

præsenterede Ruth Plovgaard. Povl oplyste der er flere personer der indgår i lokaludvalget og navn oplyses 

senere. 

 

Velkomst ved Peter Poulsen 

 

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. 

 

I dled i gsvis blev ”åbe t hus arra ge e ter” debattere i detaljer. 

Billeto (ca. 300 pax) 

Tid – sidste weekend i august primo september – Lørdag 10. september 



Traktement – vand/pølser 

Povl – deltagelse af kommunen? PP – f.eks. hele borgerrepræsentationen 

Ruth – vær opmærksom på deadline for avisen – Christianshavneren af hensyn til indrykning af annonce for 

Åbent hus. Deadline er 25/8 for indrykning af annonce, og avisen er på gaden 1. september. Tillige – 

Facebook – ”Os fra Christia shav ” – lukket gruppe på ca. 6.000 pers. PP – Anette Dina Sørensen kunne få 

udfærdiget en annonce. 

 

Kommunikation: 

JHO viste fil e  fra ”pla t et træ” og udleverede se este i fo-folder. 

 

INFO fra Bygherre: 

PP – der er udarbejdet et vejprojekt, med ændringer i form af lukning af P-pladserne på nordøen. Der 

etableres taxa-lommer på nordøen. Ydermere bliver Ekvipagemestervej lavet til en egentlig vej med 

adskillelse af gående og kørende trafik. 

Belægningerne på broerne skiftes til Hicon-bjælker i 2023 

Ø-udvidelsen er lavet 

Landskabsbroen er etableret 

Det er en privat park med offentlig adgang, således at der kan etableres et ordensreglement som skal 

følges. Det er ikke intentionen af der kan bades fra Operaparken. I yderste konsekvens – såfremt 

ordensreglementet ikke overholdes – så kan der blive tale om at låse parken af om aftenen. 

 

Byggeledelsen: 

Støvproblemer (voks og vand) 

Interimslukning omkring træet 

Impulsstøj 

Tørholdelse (sætningsforhold mv.) 

Boring af huller for jordvarme uge 34 + 35 

Renovering af kraner på nordøen 

Etablering af landskabsbroen – montage af søjler og tagkassetter 

Montering af ovenlys i juli 

Glasset er på vej – høj transparens pga. lavt jernindhold 

Granitten er på vej – har været udfordret  



Povl – hvorledes ser det ud med transport i den kommende periode? JHO – der skal tilkøres i omegnen af 

15.000 m3. materialer over en 6 mdr. periode (september 2022 – marts 2023) 

PP – der er indkøbt ca. 650 træer i Holland. 

Povl – trafikale forhold? JHO – sender kopi af planløsningen for Galionsvej til Povl. 

 

Eventuelt: 

Næste møde torsdag den 18.08.2022 kl. 16:00 

 

Referat – Byggeledelsen – Operapark - Jesper Holm 

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


