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Notat vedrørende fokusgruppemøde 24. april 2017    
 
 
NB: Fokusgruppe-møde vedr. udearealer der er planlagt til afholdelse 24. april 2017 aflyses. 
 
Begrundelsen for aflysning af mødet er, at der siden sidste fokusgruppemøde ikke er foretaget større ændringer 
til udearealer. 
 
Beboernes forslag til ændringer. Forelagt ved sidste fokusgruppemøde 13.03.2017: 

 Boligtype C: Der ønskes hække mellem haverne og ingen ”sti” langs boldbanen. Svar: Dette kan ikke 
imødekommes, da boligselskabet ønsker bedre adgang til arealerne, der fremover kommer til at indeholde 
lavning til regnvand. Denne skal kunne inspiceres og driftes. 

 Nåletræer ønskes bevaret. Gerne suppleret med søjlegran, som er i bebyggelsen i dag. Svar: Der suppleres 
med enkelte søjlegraner på planteplanen. Dermed indgår de som en del af de øvrige nye grupper af fyr, lærk, 
vandgran og ginkgo. 

 Der er ønske om frugttræer. Svar: Hvis økonomien tillader det kommer der enkelte grupper med på 
planteplanen. 

 Forslag om græsarmering på parkeringspladser? Svar: Dette kan ikke imødekommes, da græsset vil have 
dårlige vækstbetingelser pga. skygge fra bilerne.  

 Antallet af parkeringspladser blev drøftet. Der ønskes fokus på, hvor der er mange boliger – her bør der 
ligeledes anlægges flest parkeringspladser. Svar: Dette kan ikke imødekommes. Der kommer passager i 
mellembygninger, og dermed bliver afstanden imellem vejene mindre.  

 Der ønskes hække omkring haverne ved Erlingsvej 2-8, da de grænser op til en sti. Svar: Dette indarbejdes. 

 Der ønskes flere cykelparkeringspladser. Svar: Boligselskabet oplyser, at der evt. kan etableres flere senere 
hen.  

 Der er ønske om at opføre carporte på Bondehavevej. Svar: Det skal drøftes med Gladsaxe Kommune ifm. 
udarbejdelse af Designmanual, såfremt der er et fælles ønske fra beboerne.  

 Kan beboerne i de nye boliger langs Halbjørnsvej (type N) parkere i forhaverne? Svar: Forhaverne er 
beboernes primære ophold og ønskes ikke inddraget til parkering.  

 Anlægges der stier på det grønne areal fra boligerne på Bondehavevej til Halbjørnsvej. Svar: Ikke som en del af 
dette projekt. 

 
I den kommende periode vil der blive arbejdet med følgende: 

 Kotering. 

 Præcisering af materialevalg og -grænser ifm. arealerne imellem blokkene. 

 Udbudsprojekt, herunder bla.: 
- oversigtsplaner med forskellige temaer. 
- planudsnit for hver blok-type. 
- principsnit for hver blok-type. 
- beskrivelse af bygningsdele og –typer. 
- tilbudsliste inkl. planteliste. 
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