
Sansehave og 4.000 m² taghave
 � Magneten, Frederiksberg
På et dæk over et P-anlæg svæver en amøbeformet 
sansehave ved institutionen Magneten, der er 
Frederiksbergs aktivitetshus for bl.a. autister. En 
gangbro fra bygningen fører brugerne til den 700 
m² store sansehave. MøllerLøkkegaard har anlagt 
haven med bede og belægninger afgrænset 
af specialvalmede stålkanter, frugtlund og 
blomsterhave. Projektet er afleveret medio august, 
og terrænbanen er vældig populær – en sti med 
sveller, trædesten og skiftende belægninger.

  Sted: Magneten, Bernhard Bangs Allé 43    Bygherre: 
Frederiksberg Kommune    Landskabsarkitekt: MASU 
Planning    Entreprisesum: 1,5 mio. kr.    Arbejder: 
Anlæg af taghave med bede og belægninger, beplantning 
og inventar. 

� Uptown Nørrebro
Uptown Nørrebro er er nyt boligområde til 700 
studerende og forskere. Uptown består af seks huse 
på 6-7 etager og et tårn på 30 etager. De første 
boliger bliver klar til indflytning i februar 2018, og 
hos MøllerLøkkegaard har vi travlt med at anlægge 
taghaverne. Husene bindes sammen af en 4.000 m² 
stor taghave i 1. etages højde. Her anlægges bede med 
træer, buske og bunddække samt træterrasser med 
udekøkken og solstole. Studietårnets tagterrasse i 100 
meters højde bliver Københavns højeste udkigspost 
med offentlig adgang. 

  Sted: Uptown Nørrebro, Borgmestervangen,  
København N    Bygherre: Danica Pension    Arkitekt: 
Arkitema Architects    Totalentreprenør: KPC Byg   
  Entreprisesum: 10 mio. kr.    Arbejder: Anlæg af 

taghave med opbygning af bede og belægninger. Hertil 
anlæg af fortov, cykelsti og cykelparkering i gadeplan.
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� Vi kloakerer på livet løs
Siden MøllerLøkkegaard blev autoriseret kloakmester i 2015, er kloakopgaverne blevet en stor del af vores forretning. Vi har 
for eksempel været i gang her:

• I Svenskelejren i Brønshøj har vi vundet licitationen på et gårdanlæg med LAR for Københavns Kommune og Niels 
Lützen Landskabsarkitekter. Vi har desuden fået opgaven med kloakrenovering og sokkelisolering af beboerforeningen. 
Der er kloakarbejder for i alt 600.000. kr.  

• Ved anlæg af den nye Køge Bio for TK Development A/S og Nordisk Film stod vi for både indvendig og udvendig kloak for 
i alt 1,5 mio. kr. 

• I AB Enghave Park har vi renoveret et gårdanlæg på 3.000 m² med LAR for i alt 5 mio. kr. 
• På Christianshavn Gymnasium er vi ved at afslutte en totalrenovering af skolegården med nye kloaker, bærelag og asfalt 

for i alt 2,3 mio. kr. 
• På Solrød Strandvej har vi stået for kloakeringen ved etablering af en Lidl, ligesom vi anlagde en ny forbindelsesvej og 

parkeringsplads. Arbejdet beløb sig til 2,1 mio. kr. 
• For AB Fristatborg i København NV har vi stået for en gårdrenovering sammen med Opland Landskabsarkitekter. Vi stod 

desuden for en kloakrenovering for 500.000 kr.

� Igangværende opgaver
• For Maskinmesterskolen i Kongens Lyngby er vi i gang med at renovere indgang, P-plads, bede og beplantning for  

i alt 600.000 kr. 
• På Sluseholmen i Sydhavnen bygger KPC Byg en række nye boliger. Vi skal i gang med at anlægge udearealerne ved 

de første to blokke, hvor der bliver en gårdhave på 3.000 m2 ovenpå en parkeringskælder, ligesom vi skal anlægge 
parkeringspladsen foran bygningerne. Opgaven beløber sig til 5,5 mio. kr. 

• For Rådgiverfirmaet Niras skal vi i Lyngby renovere trapper og belægninger ved indgange. Bestiller er SamPension, og 
opgaven beløber sig til 1,1 mio. kr. 

• For Køge Kommune og Køge Kyst er vi i gang med at anlægge belægninger og fortove i Antoniestræde for 1 mio. kr. 
• Formeriet er et nyt boligområde i Københavns Sydhavn, hvor vi er ved at lægge sidste hånd på terræn- og 

gartnerentreprisen. Opgaven omfatter terrasser med stålkanter, belægninger, cykelskure m.m. og beløber sig til 5,5 mio. kr. 

 � Godt gang i virksomheden...
Vi blev i januar udnævnt til Årets Iværksætter 2017 af Næstved Kommune. Før årsskiftet blev vi til et aktieselskab med 
professionel bestyrelse, og vi har opgraderet med Winnie Jakobsen på kontoret, Jákup Johansen som beregner og Klaus 
Thers som entrepriseleder. Vi er nu oppe på 25 faste medarbejdere og arbejder på en behersket vækst, hvor dialog og 
nærvær er nogle af vores vigtigste værdier. Læs mere på www.anlaeg-ml.dk 

Har du brug for en snak om din opgave,  
så ring direkte til Søren Løkkegaard på 27 84 56 08,  
eller send os en e-mail på kontor@anlaeg-ml.dk

Anders Møller Jensen,  
indehaver

Søren Løkkegaard,  
indehaver


