
  

2. WORKSHOP FOKUSGRUPPE 1 - TILVALG 
Skoleparken 1 – helhedsplan     
 
MØDEDATO:  mandag d. 01. juni 2015 kl. 17.00 -19.00   

STED: Skoleparken 1, selskabslokalerne, Halbjørnsvej  

Nedenstående input og ønsker fra workshop 1 har været forelagt og drøftet med byggeudvalget og følgende afklaringer er 
afstedkommet som angivet herunder i 4 kategorier. 

KATEGORI: 

1) Projekt 
2) Tilkøb 
3) Udføres ikke 
4) Undersøges  

KATEGORI: GODE INPUT OG ØNSKER FRA WORKSHOP 1: EVT. BEMÆRKNINGER: 
   
1) der forberedes for opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler i 

køkkener for hvad angår el, vand og afløb. 
Forberedelsen er enten anvendelig 
for opvaskemaskine eller 
vaskemaskine.  
Det undersøges under 
projekteringen om mulighed for 
forberedelse af tørretumbler i bad.    

1) 3 valgmuligheder for vægfliser og gulvklinker i bad for hvad angår farver og 
udformning 

Forslag som udarbejdes af 
rådgivere som standarder. 

1) 3 valgmuligheder for hvad angår farver og udformning. (låger og 
bordplader) 

Forslag udarbejdes af rådgivere 
som standarder. 

1) der udføres lampeudtag i vindfang.  
 der er fokus på særlige lydforhold for boliger ved s-banen.  
1) der oplyses hvad der sker med de beboere der allerede har godkendt 

terrasseoverdækning 
Der forefindes allerede en løsning 
omkring kompensation som bl.a 
også omhandler bad. 

   
   
2) der udføres taphane og udendørs el-stik på haveside  
2) tilkøbe malerbehandling af overflader samt evt gulvslibning og lakering som 

ikke er en del af helhedsplanen. 
 

 

2) tilkøbe supplerende gulvbelægninger på den del som ikke er den del af 
helhedsplanen. 

 

2) mulighed for tilkøb af el-installationer i kældre. 
 

Kun hvor der er selvstændige 
kælderrum med adgang fra boligen 

2) valgmuligheder for hvad angår farver og udformning. (låger og bordplader) 
 

Udover standarder kunne evt. 2 
tilkøbsmuligheder være en løsning 

   
   
   
   
   
   
   
   



  

3) der forberedes for vaskemaskine i kælder for hvad angår el, vand og afløb 
 

 

3) der er mulighed for tilkøb af vinduer i galv-lejligheder.  
3) der er mulighed for tilkøb af håndværksydelser.  
3) der er mulighed for valg af individuelle køkkenbordshøjder  
3) radiatorer udføres i fuld længde som vindueslængde  
3) der er fokus på en løsning ved indadgående hovedøre mht. sne og 

mulighed for tørring af dørmåtte. 
 

3) der er mulighed for nyindretninger af boliger hvor dette er muligt.  
3) der kan tilkøbes flere el-stik til boligen. Da nuværende gældende krav skal 

opfyldes vil der være flere stik i 
boligen. 

3) brevindkast udføres i nye hoveddøre.  
 

 

   
   
   
   
4) der er mulighed for at tilkøbe væghængte toiletter/skjulte installationer. 

 
Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) der udføres skillevæg mellem køkken og stue (B-boliger) 
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) der generelt er mulighed for at til- og fravælge indvendige skillevægge. 
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) tilkøbe nye indvendige døre og fravalg af indvendige døre 
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) nye vinduer og udvendige døre udføres med tyverisikring og hoved- og 
terrassedør udføres med vridere indv. og lås udv. 
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) der forberedes for montering af markiser Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) der udføres gulvvarme i bad og/eller håndklædetørre. 
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) Profilbrædde-udseende på indvendig side af lette vægge ønskes bevaret. Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) nye hoveddøre udføres udadgående aht. de små vindfang – alternativt et 
udvendigt halvtag.  
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) kunne åbne og pudse højtsiddende vinduer i køkkener (A-boliger) 
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) der er mulighed for at inddrage udhus til boligen (A-boliger) Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) der er mulighed for overdækket terrasser – for nogle boligtyper både for- 
og baghave. 
 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

4) der er mulighed for at udfører havelåge i forhaver evt med plads for 
postkasse. 

Undersøges under den egentlige 
projektering  

 

 

Udarbejdet af Zeso Arkitekter BPO 

 


