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BYGGEUDVALG

VELBESØGT WORKSHOP

Til at styre hele den store og komplicerede byggesag – fra projekt til færdigt arbejde 
– er etableret et byggeudvalg. I dette udvalg, som altså er renoveringssagens øverste 
myndighed, sidder:

Den 10. september var de beboere, der 
havde meldt sig som interesserede i at 
deltage i arbejdet med renovering af 
badeværelser og indgangspartier invi-
teret til workshop. I alt 18 beboere og 
ansatte fra ejendomskontoret deltog 
sammen med arkitekter og landskabs-
arkitekter – og debatlysten var stor.

Badeværelser 
Arkitekterne viste deres forslag til hvor-
dan badeværelserne i rækkehusene kan 
nyindrettes, og hvordan de i bymuren 
kan renoveres.

Forslagene blev pænt modtaget, men 
der opstod en diskussion om nødvendig-
heden af at have plads til vaskemaskine 
og tørretumbler i alle badeværelser. 
Måden at ventilere badeværelserne på 
blev også drøftet.

Arkitekter og ingeniører ser på begge 
spørgsmål og vender evt. tilbage med 
et nyt forslag.

I øvrigt fortalte arkitekterne, at der vil 
blive indrettet en model i fuld størrelse 
af et nyt badeværelse, så alle beboere 
kan se hvad der er tænkt skal indgå i 
de nye badeværelser.

Indgangspartierne 
Der blev fremvist forslag til hvordan 
indgangspartierne kan gøres lysere og 
mere imødekommende. Det var alle 
enige om er en rigtig god ide.

Det kom også frem på mødet, at der 
er et meget stort ønske om at få malet 
opgangene.

Det skal undersøges hvordan økonomien 
er, så pengene til maling evt. kan findes.

Landskabsarkitekten foreslog, at der 
bliver sat træer ved indgangene. Det 
fik mange deltagere til at fortælle om 
tidligere tiders noget uheldige erfaringer 
med træer og planter på stierne. Der 
arbejdes imidlertid videre med forslag 

til at gøre indgangspartierne mere 
grønne.

Og hva’ så nu? 
Vi arbejder med en meget stram 
tidsplan, så rådgiverne skal fremlægge 
et forprojekt allerede nu i løbet af 
oktober. I dette vil der så vidt muligt 
være taget hensyn til de kommentarer 
der kom frem på mødet. Forprojektet 
skal fremlægges til godkendelse i 
Byggeudvalget, og herefter skal der til 
december måned udarbejdes et hoved-
projekt. Alle beboere vil blive orienteret 
om indholdet i dette projekt til den tid!
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Kære beboer.
Du sidder nu med det første nummer af 
Byggeavisen. Det er en avis, der udkom-
mer hver 3. måned, mens renoverings-
projektet udføres. Avisen redigeres af 
beboerkoordinatoren, der er tilknyttet 
renoveringsprojektet.

Renoveringsprojektet er en følge af 
arbejdet med en helhedsplan, som har 
stået på i et par år, og som blev præsen-
teret i slutningen af 2012.

Siden denne præsentation har der 
været afholdt licitation på rådgivnings-
arbejdet. Et hold rådgivere under ledelse 
af Vilhelm Lauritzen Arkitekter er ud-
peget til at stå for arbejdet. Dette hold 
præsenteres andets steds i denne avis.

Rådgiverne har nu kastet sig over 
arbejdet og er begyndt at registrere 
hvordan lejlighederne ser ud og skitsere 
på, hvad der skal laves for at få gode, 
tidssvarende boliger til alle i afdelingen.

På grund af at tidsfristerne fra kommune 
og Landsbyggefonden er så skrappe, har 
vi meget travlt med at få et projekt på 
bordet.
Tidsplanen for dette arbejde præsenteres 
også i denne avis.

En vigtig del af renoveringsprojektet 
er nedlæggelse af hyblerne, der slås 
sammen med nabolejlighederne. I alt 
15 hybler nedlægges og en del beboere 
i hyblerne skal derfor genhuses. Alle 
berørte inviteres til et informationsmøde 
i oktober, hvor planen for genhusning 
præsenteres.

Den største renoveringsindsats bliver nu 
renovering af badeværelserne i lejlighe-
derne og rækkehusene. I lejlighederne 
skal badeværelserne repareres efter 
istandsættelsen i 1997/98, mens der skal 
en totalrenovering til i rækkehusene.  
Begge steder vil arbejdet have stor 
indflydelse på beboernes hverdagsliv, da 
alt arbejdet udføres, mens boligerne er 
beboede. Hvordan dette rent praktisk 
skal ske, vil I komme til at høre meget 
mere om i løbet af efteråret og vinteren.

Tagene på etagehusene skal også udskif-
tes, ligesom der skal ryddes op og skabes 
større tryghed ved indgangspartierne. 
Dette arbejde forventes dog at kunne 
udføres uden at påføre beboerne de helt 
store gener.

I den seneste beboerorientering fra 
juni måned, blev interesserede beboere 
inviteret til at tage del i arbejdet med at 
udforme de nye badeværelser og de nye 
indgangspartier. Det vil ske i arbejds-
grupper, hvor også rådgiverne deltager.
Der vil senere komme information om 
hvordan dette arbejde tilrettelægges. 

I løbet af renoveringssagen, er det tanken 
at oprette et byggekontor i afdelingen. 
Her vil det være muligt at møde perso-
nale, der kan svare på spørgsmål om 
renoveringen og være behjælpelig med 
at løse problemer i forbindelse med 
arbejdet. Hvor og hvornår dette kontor 
oprettes meddeles snarest.
Der vil også blive oprettet en hjemme-
side hvor man kan følge med i projektet.

Alle der er involverede i dette store 
projekt glæder sig til at komme i gang 
for alvor. Og vi håber – og tror på – et 
rigtigt godt samarbejde.

Stafetten med at skabe nye, tidssvarende 
boliger i afdelingen er givet videre fra de 
firmaer, der har stået for førregistrering 
og forarbejdet i øvrigt.

Efter en licitation i foråret er et hold 
rådgivere med Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter som totalrådgivere udpeget 
som rådgivere.
Holdet består af en gruppe erfarne arki-
tekter og ingeniører, der både sammen 
og hver for sig har udført tilsvarende 
opgaver i den almene sektor.

Totalrådgiver er Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter, som er et arkitektfirma, der 
har eksisteret siden 1922. Firmaet 
beskæftiger mere end 50 arkitekter og 
arbejder med alle former for arkitekt-
arbejde.

Projektleder er arkitekt og byggeøkonom 
Peter Tybrind og sagsarkitekt er arkitekt 
maa Claus Skogstad.

Til at føre tilsyn med byggeriet, når 
det til sin tid går i gang, er tilknyttet 
Kullegaard Arkitekter. Firmaet, der har 
hjemme i Holbæk, beskæftiger sig lige-
ledes med alt arkitektarbejde, men har 
derudover en afdeling, der kun tager sig 
af at føre byggetilsyn. Denne afdeling 
ledes af bygningskonstruktør Claus 
Skovsøe Petersen, der bliver ansvarlig 
byggeleder. Bygningskonstruktør mak 
Hakan Tasdemir kommer til at bistå med 
tilsynet.

Som ingeniør på projektet er tilknyttet 
Holmsgaard A/S Rådgivende Ingeniører. 
Firmaet har pt 24 medarbejdere, der 

beskæftiger sig med alle former for 
bygningsingeniørarbejde.
Ingeniørarbejdet koordineres af direk-
tør Henrik Holmsgaard og ingeniør Ole 
Høyer Madsen.

De nye indgangspartier, og evt. anden 
landskabsarkitektarbejde, udføres af 
firmaet Thing og Brandt Landskab, 
hvor landskabsarkitekt Marie Thing er 
ansvarlig for arbejdet.

Endelig er der til rådgiverholdet tilknyt-
tet en beboerkoordinator, der skal stå 
for information og kontakt til og med 
beboere, boligselskab og byggeudvalg. 
Arkitekt maa Paul Børling fra firmaet 
Børling rådgivning og formidling aps 
udfører dette job.
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2013

AUGUST Projektstart

Dispositionsforslag

SEPTEMBER Godkendelse af dispositionsforslag

Forprojekt/myndighedsprojekt

Godkendelse af myndighedsprojekt

DECEMBER Hovedprojekt

Godkendelse af hovedprojekt

Beboerorientering

2014

JANUAR Håndværker-udbud

FEBRUAR Licitation

MARTS Skema B ansøgning

APRIL Godkendelse skema B

Entreprisekontrakt

Udførelse begynder

2016

APRIL Renoveringen afsluttes

Skema C - byggeregnskab


