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REFERAT  
 

SAG:  AB Gladsaxe - Skoleparken 1 SAG NR.: Z-0393 

 

EMNE:  Møde i fokusgruppe A – Indretning DATO:  13.03.2017 

   

STED:  Skoleparken - selskabslokalerne INIT.: KF 

 

 

1. Præsentation af beboere og rådgivere  

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

se Smith, Jens Bielefeldt-Andersen og Anne Lion Schiøler, fra ZESO deltog Kim Frederiksen 

og Benjamin Tingkær Knudsen og fra Wissenberg deltog Merete Nielsen og Michelle Herre-

holm. 

 

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

  

 Inden gennemgang af skitser på køkken og bad, orienterede Jesper Loose Smith om bl.a. 

følgende indsigelser der var kommet. Uddybende besvarelser ligger på www.skoleparken.dk.  

• Ønske om bevaring af de hvide halvmure ved terrasser.  Indstilling at de eksisterende 

halvmure ikke reetableres. 

• Ønske om at bevare boligtype J i en etage. Indstilling er at der fortsat arbejdes videre 

med ombygning af boligtype J til toetagers boliger.  

• Ønske om at bevare de eksisterende udhuse ved boligtype A. Indstilling at der arbejdes 

videre med helhedsplanens oplæg med inddragelse af skurets areal til boligareal, og at 

der arbejdes med muligheder for nyt og større skur i forhaverne. 

  

2. Baggrund og formål med workshoppen  

Alle beboere blev samlet i grupper, svarende til nuværende boligtyper. 

 

Benjamin orienterede om, at dagens fokusmøde primært omhandlende køkken og bad og ik-

ke lejlighedsindretninger.  

 

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

forslaget. 



 

ZESO ARCHITECTS 

AMAGER STRANDVEJ 62B / DK 2300 KØBENHAVN S / DK 

T: +45 7020 2821/ E:KONTAKT@ZESO.DK 

WWW.ZESO.DK 

2 

 

 

3.  Gennemgang af køkken og bad 

Benjamin gennemgik skitser med følgende generelle bemærkninger: 

• Alle tegninger samt illustrationer er vejledende. 

• Et køkken indrettes som udgangspunkt med 7 gulvstående elementer med overskabe 

inkl. komfur og køleskab. Nogle køkkener suppleres med overskabe hvis der ikke er 

mange gulvstående elementer. 

• Hvert køkken får ét skuffeellement øvrige med hylder. 

• Der forberedes for vaskemaskine i alle boligtyper på nær boligtype B. I boligtype A  

 forberedes for enten tilslutning af vaske- eller opvaskemaskine i køkken. Evt. vaske-  

 og opvaskemaskine indkøbes/tilsluttes af beboer. 

• Boernes komfurer samt køleskabe genanvendes. Økonomi for de- og genmontering 

kontra udskiftning undersøges.  

 

4.  Brainstorm i grupper, én for hver boligtype 

Efter drøftelser i grupperne af de omdelte skitser på køkken og bad samt lejlighedsplaner, 

fremkom følgende kommentarer: 

 
Boligtype A 

• Mulighed for vaskemaskine ønskes.  

Svar: Eneste mulighed vil være at lade skab i værelse udgå og inddrage pladsen til va-

skesøjle i badeværelse 

• Der var generelt spørgsmål til hvorfor glas til gulv og mere specifikt ønske om at dør fra 

køkken ud til terrasse blev erstattet af vindue med brystning. Der var efterfølgende 

uformel afstemning ved håndsoprækning, og der var ca. lige mange for som imod.  

  Svar: Der er pt. dialog med kommunen om hvorvidt glas til gulv accepteres. 

  
 Boligtype B 

• Der var ønske om et højt køleskab som i andre boligtyper og ikke et lille placeret under 

bordet. 

  Svar: Alternative løsninger undersøges. 

• Køkkenvasken ønskes rykket hen på væggen mod toilet, så det bliver et ”vinkelkøkken”. 

Svar: Løsningsforslag undersøges 

• Efterfølgende er mail modtaget om ønske om skab i entré. 

  Svar: Ej muligt med nuværende løsning, da badeværelse ikke kan gøres mindre. 

• Mulighed for tilslutning af opvaskemaskine ønskes.  

  Svar: Løsningsforslag undersøges 

 

 Boligtype C 

• Der var flere som ikke ønskede døren fra det store soveværelse ud til terrassen. Denne 

dør er kommet efter ønske på et tidligere fokusgruppemøde. 

  Svar: Løsning afklares. 
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• Skydedør mellem stue og værelse ønskes udgår, og i stedet ønskes almindelig dør ind til 

værelset fra køkkenet. 

Svar: Ændringen undersøges men, da det er en stabiliserende betonvæg mod køkkenet 

er det måske ikke muligt. 

• Der var ønske om indvendige hvide karme på døre, og vinduer fremfor sorte, men ved 

forespørgsel i plenum var der både for og imod. 

Svar: ZESO anbefaler generelt sorte indvendige rammer på alle døre og vinduer i faca-

den da det er et kendetegn for arkitekturen, matcher det ydre og giver en flot kontrast 

til de hvide vægge. Løsning afklares.  

• Skur ønskes inddraget til badeværelse, således at trappens placering kan bevares. Split-

tet holdning blandt de fremmødte beboere.  

Svar: Løsning undersøges men der ses en ulemper ved de forskellige loft høj-

der/hældninger. 

• Der ønskes etableret mindre repos ved trappe ned til kælderen  

Svar: Løsning ikke mulig.  

• Gavlbolig: Dør til værelse mod forhave ønskes flyttet til væg mod stue.  

Svar: Løsning undersøges. Umiddelbart giver det problemer ift. indretning af stuen.  

 

 Boligtype D 

• Der var ønske fra nogle om at inddrage udhuset til badeværelset. 

Svar: Løsning undersøges, men der ses en ulemper ved de forskellige loft høj-

der/hældninger. Begrænsningen ligger i at toilettet ikke vil kunne placeres ved anden 

væg grundet afstandskrav foran på 110 cm til modstående væg, og den effektive udnyt-

telse vil derfor være meget begrænset.  

• Kan ovenlys i badeværelse åbnes? 

Svar: Specifikt produkt er endnu ikke valgt. Undersøges nærmere.  

• Gelænder omkring trappe ønskes udført som halvmur.  

Svar: Løsning undersøges. 

• Nogle beboere mente, at der ikke kommer dagslys i soveværelse pga. det nye planke-

værk.  

Svar: Der er pt. dialog med kommunen om dette vindue. 

  

 Boligtype E 

• Der var ønske fra nogle om at køleskabet blev flyttet over til højre for komfuret, og der 

kom et højskab i stedet for på denne placering. 

Svar: Løsningsforslag undersøges 

• I gavlboligen på 1. sal var der ønske om mere bordplads i køkkenet. 

Svar: Alternativ løsning undersøges. I stueplan vil det sandsynligvis ikke kunne ændres 

grundet tilgængelighedskrav. 

• Underskab ved opvaskemaskine ønskes som tilvalg uden omkostning for beboeren.  

Svar: Undersøges nærmere.  

p 
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• Der ønskes mulighed for udluftning i soveværelset uden risiko for ”indbrud” 

Svar: Boligerne opføres med ventilationsanlæg, der sikre konstant luftskifte i boligerne.  

• Der ønskes integreret køleskab.  

Svar: Denne løsning er væsentlig dyrene, hvorfor projektet indeholder fritstående køle-

skab.  

 

 Boligtype F 

• Der blev efterlyst garderobeplads i entre. 

  Svar: Alternativ løsning undersøges. 

   

5.  Opsamling og indstilling til byggeudvalget 

 Ovenstående kommentarer og spørgsmål drøftes med bygherre og byggeudvalget. 
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Referatet er den 20. marts 2017 oploadet på iBinder og mailet til: 

 

 

Navn    TYPE  E-mail 
Palle Juul Nielsen  A  pne@ncc.dk  
Mette Bremer   D  Braemer.mette@hotmail.com  
Grete Jacobsen   E  gretej@hotmail.com  
Dorte Lindholm   A  Dorte.lindholm@gmail.com  
N. Kjer    E  Neekjer@live.dk  
Grethe Vilhelmsen  E  Vilhelmsen.grethe@gmail.com  
Jan Vinsløv   E  Vm4717@abg.dk  
Morten Horn   E  mortenahorn@gmail.com  
Helge S. Jensen  A  Helgejensen45@yahoo.dk  
Flemming Holst   D  Flemming.holst@mail.dk  
Marianne Tolsted  A  m.toldsted@gmail.com  
Flemming Scott Petersen A  flemmingscottpetersen@gmail.com  
Anette Steinert   J  steinert@webspeed.dk  
Søren Jensen   A  Sorup.jensen@gmail.com  
Bjarma Midjord   A  midjordb@gmail.com  
Vita Reehaug   A  v.reehaug@gmail.com  
Jens Jensen   E  Chr52@live.dk  
Inger Larsen   C  ingla45@live.com  
Annelise Klæbel   E   anneliseklæbel@email.dk  
Jytte Nielsen   C  nolsen@webspeed.dk  
Stig Nielsen   C  nolsen@webspeed.dk  
Lisbet Holst    D  liholst@hotmail.com  
Lene Sand Pedersen  E  lsandp@hotmail.com  
Jens Andersen    C  Jens@cabl.dk 
Stine Bernhardt   F  stinejs@yahoo.com   
Kirsten Schjerning Herbild  A  k.schjerning@gmail.com   
Helge Pettersson   A  helgelispet@gmail.com   
Stine Kirkeskov   A  skirkeskov@hotmail.com   
Monica Larsen   B  monty-1991@hotmail.com   
Pia Olsen    E  polsen@live.dk   
Annette Villumsen   E  a.villumsen@ofir.dk   
Bente Ravn    E  benteravn@webspeed.dk  
Lars Ulrik Hansen  A  luh@skoleparken.dk   
Peter Weng   A  peterweng@live.dk  
Jørgen Brøsen    A  - 
Marianne Lund   A  mplund@youmail.dk  
Lene Spangslev   D  spangslev@kabelmail.dk  
Maiken & Dan Hartmann D  dan.missi@webspeed.dk  
Karen Salonin   D  karensalonin@gmail.com  
Jytte Lausten   C  jylau@webspeed.dk  
Peter Lund   A  mplund@youmail.dk  
Kirsten Pagh Andersen  C  henning.kirsten@yuomail.dk  
Grethe Holst Ravn  E  gretheholst@hotmail.com  
Joan Larsen   E  joanlarsen2010@hotmail.com  
Monica Østerlyng   D  monicaoesterlyng@icloud.com  
Roy og Pia Jensen   C  Pia.aj@live.dk  
Anette Steiner    J  Kirsten Schjerning Herbild giver besked. 
 


