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Indstilling vedrørende halvmure 

Nærværende notat omhandler indstilling til Organisationsbestyrelsen og bygge-
udvalget vedrørende håndtering af de eksisterende halvmure i private haver.  

 
Indstillingen er udarbejdet på baggrund af underskriftindsamling i december 
2016, sendt til boligselskabet, fra beboerne i bebyggelsen vedrørende ønsket om 
at bevare de eksisterende halvmure.   
 
Intentioner 

 
Ved bebyggelsens opførelse blev de private haver delvist indhegnet af hvide 
halvmure. Haverne blev betragtet som ”friluftsstuer”.  
 
Den oprindelige intention med halvmurene var at danne skellinjen mellem de 
private haver og fællesarealet, samtidig med at der fortsat var åbenhed mellem 

den private zone og fællesarealerne.  

 
Nedenstående planer viser de oprindelige, murindhegnede haver ved boligtype 
A, C, D og E. 
 

 
Figur 1 Oprindeligt planudsnit ved boligtype A. 

 
Figur 2 Oprindeligt planudsnit ved boligtype C. 
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Figur 3 Oprindeligt planudsnit ved boligtype D. 

 
Figur 4 Oprindeligt planudsnit ved boligtype E. 

 

Boligtype F og J er opført med hækindhegnede haver.  
 
Nuværende forhold 
 
I årenes løb er hovedparten af de private haver vokset ud over halvmurene, og 
der er flere steder opført højt hegn eller plantet hæk op ad halvmurene for at 
afskærme ind mod haverne. Enkelte steder er halvmurene fjernet.  

 
Nedenstående fotos viser de eksisterende forhold i bebyggelsen.  
 

     
 

Fokusgruppemøder i 2015 
 
På fokusgruppemøderne i 2015 blev halvmurene bl.a. drøftet i forhold beboernes 
ønsker til reetablering af de private haver samt fællesarealerne.  
 
Der var på møderne enighed om, at halvmurene ikke skulle genopføres, da de 
ikke længere har den funktion, som var tiltænkt ved bebyggelsens opførelse.  

 
Der henvises til referat fra fokusgruppemøderne vedrørende udearealer, afholdt 
den 19. maj og 2. juni 2015. Referaterne er indsat som bilag i nærværende no-
tat.  
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Helhedsplanens oplæg 
 
Visionen for de fremtidige udearealer er at genskabe de oprindelige størrelser på 

de private haver og genetablere en mere åben overgang mellem den private 
zone og fællesarealerne.  
 
Mellem boligerne/terrasserne opsættes træhegn – med undtagelse af F-blokkene 
– for at imødekomme beboernes ønske om en privatsfære på terrasserne.  
 

Overgangen mellem den private zone og fællesarealerne foreslås etableret med 
prydbuske i varierende størrelser. Buskene vil skabe en åben overgang mellem 
den private zone og fællesarealerne samtidig med, at den enkelte beboer har 
mulighed for at præge afgrænsningen ved eventuelt at lade buskene gro og 

dermed etablere en mere lukket overgang.  
 
Den anbefalede løsning blev præsenteret på fokusgruppemøderne i 2016 med 

positiv tilbagemelding fra de fremmødte beboere.  
 
I forbindelse med renovering af Skoleparken nedrives de eksisterende halvmure 
i de private baghaver for at sikre den nødvendige plads til byggearbejderne.  
 
Gladsaxe Kommune 
 

Gladsaxe Kommune godkendte på byggesagsbehandlingsmøde i juni 2015, at 
halvmurene ikke reetableres.  
 
Fokusgruppemøder i 2016 
 

Helhedsplanens oplæg blev præsenteret for beboerne på fokusgruppemøderne i 

2016. Der har ikke været indsigelser fra beboerne i forhold til de præsenterede 
løsninger i forbindelse med de private haver.  
 
Der henvises til referat fra fokusgruppemøderne vedrørende udearealer, afholdt 
den 15. juni og 5. september 2016.  
 
Referaterne er indsat som bilag i nærværende notat.  

 
Økonomi 
 
Med baggrund i drøftelserne med byggeudvalget og fokusgrupperne er halvmu-
rene ikke planlagt genopført, og anlægsbudgettet omfatter ikke økonomi hertil. 
 
Såfremt halvmurene ønskes reetableret, vil det være en fordyrelse af de sam-

lede anlægsarbejder, som i yderste konsekvens kan betyde, at det vil være nød-
vendigt at finde besparelser på andre områder. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles derfor: 

 at de eksisterende halvmure ikke reetableres 
 at indstillingen drøftes på fokusgruppemøde om udearealer den 13. marts 

2017.  

Wissenberg A/S 
Michelle Herreholm 
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REFERAT 
 
Skoleparken, renovering 
 

EMNE: Møde 2 med Fokusgruppe 3, vedr. udearealer 
 
TID: 02.06.2015, kl. 19.15. 
 
STED: Selskabslokalerne Halbjørnsvej 2. 
 
REFERAT SENDES VIA MAIL TIL FOKUSGRUPPEN: 
Isabella Rasmussen Halbjørnsvej 13F 
Herbild  Erlingsvej 10 
Denis Larsen  Halbjørnsvej 61 
Thomas Larsen Josteinsvej 73 
Karen Salonin Bondehavevej 158 
Bjarma Midjord Halbjørnsvej 59 
Mario Hamilton Josteinsvej 93 
Marianne Toldsted Halbjørnsvej 31 
Stine Kirkeskov Josteinsvej 133 
Lene Sand Pedersen Josteinsvej 29 F 
Lars Ulrik Hansen Josteinsvej 111 
Palle Nielsen  Erlingsvej 4 
Jan Vinsløv (varmem.) Halbjørnsvej  39E 
Martin Autzen Bondehavevej  126 
Jens Højme  Josteinsvej 123 
Marianne Lund Josteinsvej 113 
Jytte Nielsen  Erlingsvej 1 
Stig Olsen  Erlingsvej 1 
Lars Alva-Jørgensen Opland landskabsarkitekter (ref.) 
Helge S. Jensen Erlingsvej 6 
Peter Weng  Halbjørnsvej 31 
Lene Søndergaard Triumfvej 25 F 
 
1. Velkomst 
Lars Alva orienterede om drøftelse på møde med byggeudvalget. 
Derefter viste Lars Alva de første skitser og supplerede med illustrationer tegnet på fotos.  
 
Generelt arbejdes der med en ca. 8 m zone omkring bygningerne, hvor der skal retableres. 
Forslag viser nye stier og hække ved forhaver inkl. niveaufrie indgange. 
Baghaver har som udgangspunkt ikke niveaufrie indgange med mindre dette kan indarbejdes i 
økonomien. Ved alle boliger ved terræn viser skitserne ca. 3 x 3 m terrasser, træhegn imellem 
terrasser og hække imellem haver. Større terrasser vil formentlig være tilkøb alt efter 
økonomien. 
Fjernelse af halvmure skal formentlig godkendes af kommunen. 
Haver med særlig meget indkig fra stier eller små haver som ved B afgrænses af hække. 
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Større haver retableres med ca. 3 m træhegn + ca. 5 m hæk. Den del af de nuværende haver 
der er længere væk fra bygninger kan formentlig bevares alt efter byggepladsindretningen. 
 
2. Generelle kommentarer fra de fremmødte 

 Der ønskes ikke hække omkring forhaver. Kun træhegn ved A og lav buskplantning ved 
B, som i dag. 

 Træhegn imellem terrasser skal sikre privathed men må gerne være lidt åbne, f.eks. 
med brædder på begge sider med forskudt placering. Design skal være i stil med 
træhegn i forhaver ved A. 

 Der ønskes andre belægningssten på stier, dog så stierne stadig kan holde til færdsel 
med driftens maskiner. 

 Prisneutrale valgmuligheder for terrassebelægninger. 
 Stedsegrøn liguster ved baghaver. 
 Ønske om standard design på lave træhegn ved terrasser for at begrænse træk og 

indkig. 
 Ønske om nyt havereglement. 

 
3. Særlige kommentarer fra de fremmødte 

 Enkelte beboere kan have brug for visuel afskærmning ud mod fællesarealer. Dette kan 
indarbejdes i det nye havereglement. 

 A boliger i hjørner mlm. A og B kan føle sig ’klemt’ bag ved hegn og overdækning ved 
nærmeste bolig i B. Dette kan evt. imødekommes med en lidt større have. 

 Evt. bedre mulighed for have ved Bondehavevej 228. 
 Fortsat afskærmning mlm. have og p-plads ved Erlingsvej 10. 
 Fortsat afskærmning mlm. haver og sti ved Erlingsvej 2-8. 

 
4. Kommentarer fra første møde 

 Indhegnede områder til oplag af materialer der ønskes bevaret, herunder planter, 
brædder mv. 

 Bedre belysning langs med fælles stier. 
 Mulighed for parkeringsplads i forhave ved D. 

 
5. Helhedsplan 
På møderne har der været ønske om en helhedsplan for udearealerne herunder: 

 Plejeplan med forslag til fremtidig supplering af beplantning for at sikre kontinuitet. 
 Større naturindhold evt. i kombination med lavninger til regnvand. 
 Nye tanker om legepladser. 
 Indpasning af tørrepladser, cykelhalvtage og nyttehaver. 
 Flere parkeringslommer langs med den interne vej. 
 Flere rekreative stier. 
 Halvtage ved bålpladsen. 

Lars Alva fremsender tilbud til byggeudvalget, da dette ligger udenfor renoveringsprojektet. 
 
6. Næste møde 
Efter nærmere aftale. 
 
7. Til orientering 
Drøftelser fra fokusgruppemøder fremlægges for byggeudvalget den 10. juni 2015. 
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REFERAT 
 

Skoleparken, renovering 

 

EMNE: Møde med Fokusgruppe 3, vedr. udearealer 

 

TID: 19.05.2015, kl. 19.15. 

 

STED: Selskabslokalerne Halbjørnsvej 2. 

 

TIL STEDE: 

Isabella Rasmussen Halbjørnsvej 13F 

Herbild  Erlingsvej 10 

Denis Larsen  Halbjørnsvej 61 

Thomas Larsen Josteinsvej 73 

Karen Salonin Bondehavevej 158 

Bjarma Midjord Halbjørnsvej 59 

Mario Hamilton Josteinsvej 93 

Marianne Toldsted Halbjørnsvej 31 

Stine Kirkeskov Josteinsvej 133 

Lene Sand Pedersen Josteinsvej 29 F 

Lars Ulrik Hansen Josteinsvej 111 

Palle Nielsen  Erlingsvej 4 

Jan Vinsløv (varmem.) Halbjørnsvej  39E 

Martin Autzen Bondehavevej  126 

Jens Højme  Josteinsvej 123 

Marianne Lund Josteinsvej 113 

Jytte Nielsen  Erlingsvej 1 

Stig Olsen  Erlingsvej 1 

Lars Alva-Jørgensen Opland landskabsarkitekter (ref.) 

Helge S. Jensen Erlingsvej 6 

 

IKKE TIL STEDE: 

Peter Weng  Halbjørnsvej 31 

Lene Søndergaard Triumfvej 25 F 
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1. Velkomst 

Gensidig præsentation af alle i fokusgruppen. 

 

Orientering om fokusgruppernes opgaver og ansvar. 

 

Lars Alva orienterede om byggepladsindretningen, herunder udgravninger, og 

byggepladsveje samt niveaufrie indgange og bevaringsværdige træer. 

Evt. udfordringer med ind- og udflytning i forb.m. byggeplads blev også drøftet. 

 

2. Bordet rundt 

Hvordan er dine tanker om retablering af udearealerne, herunder: 

 Forhaver. 

 Baghaver, hegn/hæk imellem terrasser, afgrænsning af haver. 

 Fællesarealer. 

 

Følgende ideer og tanker vedr. retableringsarbejdet blev drøftet på mødet: 
 Indpasning af affaldsgårde som erstatning for det der fjernes i forb.m. 

renoveringen. 

 Nogle ønsker forskellighed/ variation i det visuelle udtryk langs med 

boligerne. 

 Nogle ønsker ensartethed i det visuelle udtryk langs med boligerne. 

 Der ønskes afskærmning imellem terrasser. Halvmure har ikke noget 

formål, når haverne går længere ud. 

 Prisneutrale valgmuligheder for terrassebelægninger 

 Ensartede terrasseoverdækninger og skure, samt større tagrender (der 

henvises til arkitekt-projekt). 

 Kan der ikke findes en anden belægnings sten, end den SF-STEN der ligger 

nu. Både på gangstier,  og i de gårdrum der er foran bl.a. A-husene.  

 Hække imellem haver er ok. 

 Åbenhed som i dag imellem haver og fællesarealer. Dog ikke ud til stier. 

 Fortsat store baghaver ved J, C og F. Del af haven længst væk fra 

bygningen bliver formentlig ikke berørt. 

 Inddelinger af haver skal følge boligen, så man ikke skal ind til naboen for 

at pudse vinduer. 

 Boliger i hjørner skal have bedre mulighed for at få en have og dermed 

adgang til fællesarealerne. 

 Indhegnede områder til oplag af materialer der ønskes bevaret, herunder 

planter, brædder mv. 

 Bedre belysning langs med fælles stier. 

 Låge i forb.m. træhegn i forhaver ved A-huse. 

 Mulighed for parkeringsplads i forhave ved D. 
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3. Eventuelt 

På mødet fremkom ønsket om, at projektet også skal indeholde en helhedsplan for 

udearealerne herunder: 

 Plejeplan med forslag til fremtidig supplering af beplantning for at sikre 

kontinuitet. 

 Større naturindhold evt. i kombination med lavninger til regnvand. 

 Nye tanker om legepladser. 

 Indpasning af tørrepladser, cykelhalvtage og nyttehaver. 

 Flere parkeringslommer langs med den interne vej. 

 Flere rekreative stier. 

 Halvtage ved bålpladsen. 

 

4. Næste møde 

Tirsdag den 2. juni kl. 19.15. Selskabslokalerne Halbjørnsvej 2. 

 

5. Til orientering 

Drøftelser fra 1. fokusgruppemøde fremlægges for byggeudvalget den 27. maj 

2015. 
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REFERAT  
 

SAG:  AB Gladsaxe - Skoleparken 1 SAG NR.: w11310 

 

EMNE:  Møde i fokusgruppe - Udearealer DATO:  15.06.2016 

   

STED:  Skoleparken - selskabslokalerne INIT.: MNI/.ls 

 

 

1. Velkomst  

Størstedelen af de 26 tilmeldte beboere deltog. Herudover deltog fra boligselskabet Jesper 

Loose Smith, fra Opland deltog Lars Alva-Jørgensen og fra Wissenberg Michelle Herreholm og 

Merete Nielsen. 

 

 Lars Ulrik Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen, bød velkommen til alle. 

 

Lars Alva-Jørgensen orienterede om, at mens det oprindelige projekt alene indeholdt be-

grænsede arbejder på udearealerne, indebærer det ændrede omfang af renoveringsprojek-

tet, kombineret med nybyggeri og LAR-projekt, mere omfattende arbejder på udearealerne. 

 

Alle mødets kommentarer vil blive samlet og indgå i rådgivernes videre bearbejdning af 

ombygningsforslaget. 

 

2. Præsentation af dispositionsforslag  

Lars gennemgik diagrammer og de foreløbige skitser for udearealerne med følgende: 

Infrastruktur, herunder parkering 

• Vejsystemet fastholdes, som det er i dag, men der arbejdes med supplerende parke-

ringspladser. 

• Der er p.t. ingen stiforbindelser på tværs af bebyggelsen, men dette overvejes på sigt. 

• Stier behøver ikke være belagt med fast belægning, men kan være klippet i græsset. 

• Der overvejes gennemgange ved garager, der blot kan være en port der, hvor der i dag 

er skralderum. 

• Kørsel i byggeperioden skal beskrives på en byggepladsplan.   

 

Private-, semiprivate- og fælles friarealer 

• I dag er der kun klippet græs og træer, ved tidligere fokusgruppemøder er der udtrykt 

ønske om lidt mere variation på udearealerne. 

• I områder, udlagt til boldspil og leg, klippes/slås græsset, mens andre græsområder 

måske kun klippes tre gange årligt. 

• Ved fælles områder ved blokkene kan der på sigt blive anlagt nyttehaver. 

• 8 m langs husene påvirkes under arbejdets udførelse, og al beplantning i dette område vil 

blive fjernet. 
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• Mellem boligernes terrasser plantes enten hække eller opsættes hegn. Hække i fuld højde 

kan købes til næsten samme pris som hegn. 

• Vælges træhegn, udformes de, så beplantning kan vokse op og gøre hegn grønne. Indtil 

beplantning er groet til, vil hegn stå meget markante. 

• Der vil blive niveaufri adgang til alle boliger i terræn, omkring husene vil der blive udført 

stenrender, og ved døre udlægges rist. 

• Sokler vil blive renoveret før genopbygning af blokkene. Rodnet fra hække forventes ikke 

at ødelægge bygningerne. 

  

Regnvand på terræn 

• Der arbejdes med LAR – Lokal Afledning af Regnvand – hvor regnvandet ledes i render til 

større lavninger i fællesarealerne. Lavninger bliver store af hensyn til fordampning, men 

til gengæld kun ca. 20 cm dybe. 

• Regnvand forsvinder oftest i løbet af en-to dage. 

• Tagvand vil blive ført i åbne render og ledes væk fra blokkene, så kældre ikke påvirkes af 

vandet. 

• Placering af tagnedløb er endnu ikke endeligt afklaret. 

• Der vil også være mulighed for opsamling af vand i grøfter. 

• LAR etableres tidligt i byggefasen, så det fungerer, når de første boliger er klar til genind-

flytning. 

 

Beplantning, herunder trægrupper og varierende pleje af græsarealer 

• For at bevare flest mulige træer, vil der under byggearbejdernes udførelse blive afskær-

met ud for trækronerne.  

• Lavninger kan både være uklippet græs eller blomstergræs. 

• I bunden af grøfter lægges sten. Hvor der ikke er plads til grøfter placeres sten oppe i 

niveau.   

• Illustration i Boligbladet juni 2016 er med løvfældende træer, men Skoleparken er kende-

tegnet ved fyr og lærketræer. Dette ønskes fastholdt. 

• Der vil under byggearbejdernes udførelse være stor opmærksomhed på, at udearealer 

ikke ødelægges af traktose. 

 

Gennemgang af de private for- og baghaver ved alle boligtyper 

 Generelt 

• Hegn/hække mellem boliger tilpasses lejlighedsskel. 

• Hegn/hække opsættes/plantes 3-4 meter ud fra blokken. 

• Som udgangspunkt bliver haverne mindre grundet LAR-projektet. 

• Terrasser bliver som udgangspunkt 3 x 3 m. 

• Det overvejes, om der kan tilkøbes fliser, så der anlægges større terrasser. 

• Tre muligheder for afslutning af haver: 

- Solitære buske. 

- Afskærmning med buske og staudebede. 

- Buske og højt græs. 
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• Regnvands-lavninger/-opsamling giver retningslinjer for, hvor langt ud haven kan 

komme. 

• Haveudformning ved atypiske boliger er endnu ikke løst. 

• Der etableres plantehotel, hvor beboerne selv kan flytte planter til forud for renovering af 

boligen. Beboerne skal selv pleje planter på plantehotellet. 

 

 Boligtype A 

• Hække eller hegn mellem boligerne. 

• Mod fællesarealer solitære buske. 

• På fællesarealerne mod de individuelle haver afskærmes med højt græs i lavninger, som 

medvirker til at sikre privathed og holder andre beboere på afstand. 

• Boliger i hjørner mellem blokkene får lidt atypisk have. Det overvejes at nedrive skralde-

rum, og arealet kan delvist tilføres som gårdhaver til hjørneboliger. 

• Opmærksomhed på stier tæt på nogle boliger. 

  

 Boligtype B 

• Ved indgange etableres der lave bunddækkende buske i plantebede imellem boligerne. 

• Hække eller hegn mellem boligerne. 

• Mod fællesarealer solitære buske. 

  

 Boligtype C 

• Ved første fokusgruppemøder er afskærmning med hæk mod vej/sti afvist. 

• Nogle haver er nu generet af de høje træer, som står på skolens areal. Jens Bielefeldt er i 

dialog med kommunen om disse træer. 

• Der var på mødet forslag om fælles passage for enden af haver for transport af haveaffald 

mv. 

  

 Boligtype D 

• Kan p-plads i forhave flyttes til havens modsatte side – væk fra hoveddøren? 

• Plads til affaldsstativ og cykler. 

• Omfang af faste belægninger i forhaverne skal tilpasses regnvandsopsamling. 

 

 Boligtype E 

• Sti ved indgang retableres, men hæves af hensyn til niveaufri indgange. 

• Hække eller hegn mellem boligerne. 

• Mod fællesarealer solitære buske. 

 

 Boligtype F 

• Bund i forhaver anlægges fra start til p-pladser. 

• Omfang af faste belægninger i forhaverne skal tilpasses regnvandsopsamling. 
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 Boligtype J 

• Ved sidste fokusgruppemøder var der forslag om at ændre haveinddelingerne, så alle får 

lidt have. En bolig har p.t. ingen have. 

• Omfang af faste belægninger i forhaverne skal tilpasses regnvandsopsamling. 

 

3.  Bordet rundt  

Hvordan er dine tanker om retablering af udearealerne: 

• Der blev tilkendegivet positiv opbakning til de fremviste skitser. 

• Positivt, at der er fokus på mindre vedligeholdelse for ejendomsfunktionærerne. 

• Kommer der faskiner i nogle områder? Svar: Nedsivningsmuligheder tjekkes for tiden og 

resultater indgår i placering af regnvandsopsamling. 

• Bliver der også mulighed for opsætning af regnvandstønder? Svar: Kan evt. være tilkøb. 

• Nogle boliger har gamle planter og buske, kan de evt. genbruges andre steder i bebyggel-

sen, hvis de ikke flyttes til plantehotel? Svar: Det er kun planter fra plantehotel, der gen-

plantes. Dette arbejde står den enkelte beboer selv for. 

• Findes der græsarter, der er ok for græsallergikere? Svar: Det undersøges nærmere. 

• Vedligeholdelse af trappen på skråning indgår ikke umiddelbart i renoveringen. Trappen 

fastholdes. 

• Overvejelser om garager, fjernelse af skralderum og affaldshåndtering drøftes med Glad-

saxe Kommune. Kommunens planer for fremtidig fraktionering skal afklares og indarbej-

des.  

• Umiddelbart var der størst opbakning til træhegn mellem boligerne. Træhegn kan dog og-

så være grimme, derfor skal løsning overvejes nøje. Hegn og hække illustreres forud for 

endelig stillingtagen til løsning. Der kunne også være forskellighed i forhold til blokkenes 

placering.  

• Kan overkant af hegn følge taghældninger? Ved bygning kan hegn f.eks. starte i samme 

højde som overkant af terrassedør. 

• Enkelte beboere udtrykte tvivl, om det bliver svært at opsætte pergolaer eller udestuer, 

når hegn/hække flyttes til lejlighedsskel. Svar: Det bliver ikke sværere, men en anden 

udfordring, der kan vises eksempler på i design-manual. 

• Der vil blive udarbejdet tegninger for carporte, udhuse, pergolaer m.m. til individuel op-

sætning. Manual for udformning vil ligge klar, inden arbejdet igangsættes. Beboerne skal 

dog fortsat ansøge boligselskabet om tilladelse til opsætning. 

• Der findes allerede en principgodkendelse til skur. Inden beboerne opsætter skur, skal 

boligselskabet søges om tilladelse. 

   
4.  Eventuelt 

Næste fokusgruppemøde afholdes den 5. september 2016 kl. 19.00-21.00. 
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REFERAT  

 

SAG:  AB Gladsaxe - Skoleparken 1 SAG NR.: w11310 

 

EMNE:  Møde i fokusgruppe - Udearealer DATO:  05.09.2016 

   

STED:  Skoleparken – selskabslokalerne INIT.: MNI/.ls 

  + LAJ (Opland) 

1. Velkomst  

Størstedelen af de tilmeldte beboere deltog. Herudover deltog fra boligselskabet Jesper Loo-

se Smith og Jens Bielefeldt-Andersen, fra Opland deltog Lars Alva-Jørgensen og fra Wissen-

berg deltog Merete Nielsen. 

 

 Lars Ulrik Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen, bød velkommen til alle. 

 

Alle mødets kommentarer vil blive samlet og indgår i rådgivernes videre bearbejdning af hel-

hedsplanen. 

 

2. Præsentation af dispositionsforslag  

Lars Alva-Jørgensen gennemgik de foreløbige, opdaterede skitser for udearealerne med 

følgende: 

Oversigtsplan 

• Oplæg, baseret på seneste landinspektørplan. 

• Vejsystemet fastholdes, som det er i dag, men der arbejdes med supplerende parke-

ringspladser. Kommunens krav til p-pladser er én pr. bolig – krav til handicapparkering 

skal afklares med kommunen. 

• Der er p.t. ingen stiforbindelser på tværs af bebyggelsen, men det overvejes på sigt. 

• Stier behøver ikke have fast belægning, men kan være klippet i græsset. 

• Der overvejes gennemgange ved garager, der blot kan være en port, hvor der i dag er 

skralderum. 

• Der er dialog med kommunen vedrørende omfang og placering af affaldsrum og -øer. 

• Det overvejes at indrette cykelrum i mellembygninger ved blokkene. 

• I dag er der kun klippet græs og træer - ved tidligere fokusgruppemøder er der udtrykt 

ønske om lidt mere variation på udearealerne. 

• I områder, udlagt til boldspil og leg, klippes/slås græsset, mens andre græsområder 

måske kun klippes tre gange årligt. 

• Ved fællesområder ved blokkene kan der på sigt blive anlagt nyttehaver. 

 

Planudsnit af for- og baghaver 

• 8 m langs husene påvirkes under arbejdets udførelse, og al beplantning i dette område vil 

blive fjernet. 

• Terrasser bliver som udgangspunkt 3 x 3 m. 
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• Mellem boliger/terrasser opsættes træhegn med undtagelse af F-blokke. Overside af hegn 

følger samme hældning som tagene. Træhegn udformes, så beplantning kan vokse op og 

gøre hegn grønne. Indtil beplantning er groet til, vil hegn stå sortmalede. Der forventes 

ikke træhegn ved gavle. 

• Der vil blive niveaufri adgang til alle boliger i terræn, omkring husene vil der blive udført 

stenrender, og ved døre udlægges rist. 

• Sokler vil blive renoveret før genopbygning af blokkene. Rodnet fra hække forventes ikke 

at ødelægge bygningerne. 

• Imellem baghaver og fællesarealer er der vist prydbuske, placeret med lidt afstand. Der-

ved er der privatliv ved terrasserne, men ikke helt lukket af. 

 

Regnvand på terræn 

• Der arbejdes med LAR – Lokal Afledning af Regnvand – hvor regnvandet ledes i render til 

større lavninger i fællesarealerne. Lavninger bliver store af hensyn til fordampning, men 

til gengæld kun ca. 20 cm dybe. 

• Regnvand forsvinder oftest i løbet af 1-2 dage. 

• Tagvand vil blive ført i åbne render og udledes væk fra blokkene, så kældre ikke påvirkes 

af vandet. 

• Placering af tagnedløb er endnu ikke endeligt aftalt. 

• Der vil også være mulighed for opsamling af vand i grøfter. 

• LAR etableres tidligt i byggefasen, så det fungerer, når de første boliger er klar til genind-

flytning. 

• Nedsivning ved boligerne langs Bondehavevej bliver anderledes grundet den tidligere 

grusgrav. 

 

Beplantning, herunder trægrupper og varierende pleje af græsarealer 

• For at bevare flest mulige træer vil der under byggearbejdernes udførelse blive 

afskærmet ud for trækronerne.  

• Lavninger kan både være uklippet græs eller blomstergræs. 

• I bunden af grøfter lægges sten. Hvor der ikke er plads til grøfter, placeres sten oppe i 

niveau.   

• Illustration i Boligbladet, juni 2016, er med løvfældende træer, men Skoleparken er 

kendetegnet ved fyr og lærketræer. Dette ønskes fastholdt. 

• Der vil under byggearbejdernes udførelse være stor opmærksomhed på, at udearealer 

ikke ødelægges af traktose. 

 

Byggeplads 

• Der etableres plantehotel, hvortil beboerne selv kan flytte deres planter forud for 

renovering af boligen. Beboerne skal selv pleje planter på plantehotellet. 

• Veje og stier i byggeperioden skal beskrives på en byggepladsplan. 

 

3.  Bordet rundt  

• Beboere i D-boliger ønsker gerne anlæg af to p-pladser, eventuelt som tilkøb. En beboer 
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gjorde opmærksom på, at en del beboere ikke har parkeringsmulighed i egen indkørsel, 

men deler de store p-områder i fællesskab. 

• JLS oplyste, at det ikke vil være muligt at tilgodese alle ønsker om carporte, to p-pladser, 

cykelskure og lignende. 

• Fokus på ikke at have fast belægning på større arealer end nødvendigt, da nedsivningen 

skal sikres. 

• Overvejelser om anlæg af cykelstier på Triumfvej kan eventuelt få konsekvenser for p-

areal for C-boligerne. 

• Nogle beboere kom med bemærkninger om, at nye boliger langs Halbjørnsvej kommer til 

at ligge tæt på D-boligerne – som kommentar hertil oplyste andre beboere, at de allerede 

nu bor tættere på hinanden, end de nye beboere kommer på beboerne på Bondehavevej. 

• Eksisterende flisebelægning kan ikke genbruges, og nye fliser udlægges. 

• Udefrakommende knallerter holder i regn-/vinterperioden i gennemgang ved C-boliger 

ved Erlingsvej – dette ønskes gerne undgået på sigt. 

• Der udarbejdes en Designmanual med bl.a. tegning af carporte og skure. 

• Der vil ikke kun være lavninger og ujævnt terræn, men også plads til boldspil og lign. 

• Basketbane skubbes, og øvrige legepladser fastholdes. 

• Boldbane ved selskabslokale fastholdes og forventes ikke at stå hyppigere under vand 

end nu. 

• På de store, åbne arealer kommer der ikke højt græs. 

• Det kan overvejes at anlægge nyttehaver på nogle åbne fællesarealer. 

• Kælkebakken savnes - kan etableres ved rydning af beplantning på skråninger ned mod 

tidligere grusgrav. 

• Afdelingen får kun refunderet penge ved at aflede regnvand på egen grund. Derfor skal 

regnvand fra f.eks. carporte afledes på egen grund. 

• Kan der lægges græsarmeringssten i stedet for asfalt? – LAJ har dårlige erfaringer med 

vækst af græs i græsarmeringssten. 

• Nedlægges skralderum i kælder ved Erlingsvej? Dette skal afklares. 

• Sorteringsområder indrettes p.t. med kuber. Hvor der nu sorteres ved boligerne, fasthol-

des sorteringen – ved J-boligerne står en del bøtter ved hver bolig. 

• Om nybyggeriet kommer før renoveringen og rækkefølgen for udførelsen, kan vi ikke sva-

re på endnu. 

• Der træffes beslutning om helhedsplanen oktober 2016, projektering og prisindhentning 

sker hen over 2017. Igangsætning af arbejderne i bebyggelsen forventes tidligst omkring 

årsskiftet 2017/18. 

• Forudsætning for renoveringsprojektet er, at der samtidig bygges nyt. Ingen kunne give 

svar på, hvad der sker, hvis vi ikke får lov til at bygge de nye boliger.  

• Kommunens indstilling til nybyggeri i Skoleparken afklares politisk i løbet af få uger.  

• Der er p.t. 10 lukkede boliger grundet skimmel. Organisationsbestyrelsen betaler tom-

gangslejen. 

 

  4.  Eventuelt 

- 
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