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1 Velkommen og intro 

Dette Byggeudvalgsmøde er det første i en række møder efter totalentrepri-

sekonkurrencen, som skal orientere Byggeudvalget om opgavens stade og 

inddrage Byggeudvalget i de væsentligste beslutninger i forhold til tid, øko-

nomi og projektforhold. I mødet deltog Ravn arkitektur under dagsordens-

punkt 2 og 3 vedr. bebyggelsesplan og landskabsplan. 

2 Bebyggelsesplan 

Byggeudvalget godkendte den reviderede bebyggelsesplan hvor 2 ung-

domsboliger flyttes fra etape B til C. Ændringen har baggrund i et kvalitativt 

perspektiv, da de 2 boliger var ”presset” af støjvolden og byggelinjen mod 

Ringgaden. TBF orientere beboerne nr. 61, da de bliver ”nabo” til de 2 boli-

ger. 

3 Landskabsplan 

Ravn Arkitektur fremlagde de foreløbige landskabelige principper, hvilket 

medførte følgende beslutninger: 

 Afdelingens matrikel afgrænsende beplantning bevares, men tyndes. 

 Alle træer fældes, undtaget Lindetræer langs stamveje. 

 Der suppleres med nye træer i bebyggelsen iht. fremlagte plan. Det kan 

ovevejes, at supplere yderligere med nye frugttræer. 

 Hvis beboeren har særlige ønsker i forhold til bevarelse af træer i haven, 

vurderes muligheden herfor etapevis. En bevarelse af træer i haver vil 
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medføre etablering af ”bassin” omkring træet, da terræn hæves 30-35 

cm. 

 Alt øvrig beplantning i afdelingen ryddes. 

 Der plantes robust bunddække i ”forhaver” og i bede på torve (inkl. løg). 

Forhaver skal plejes af beboeren, hvilket bør indtænkes i afdelingens 

vedtægter. 

 Partielt beplantes der ved hegn. 

 Ungdomsbolighække udføres i robuste stauder. 

 Nærlegepladser (undtaget den øverste) udgår. 

 I nødvendigt omfang suppleres trapper i stiforløb og haver med cykelsli-

ske. 

 Nødvendigheden af niveauspring i haver blev diskuteret på mødet. Efter-

følgende og via besigtigelse vurderes det, at en niveauforskel på 20-30 

cm kan optages ved jævnt fald, mens niveauforskel der udover optages 

med ”spring”. Der skal etableres jævnt plateau ved udhusdøren, hvilket 

også kan være styrende for, om der etableres jævnt fald eller spring i ha-

ver. 

 Udhuse placeres altid nærmest ankomststi. 

 Udhuse placeres længst væk fra boligfacade hvis niveauer og brandreg-

ler (afstand til nabo) muliggør det. Alternativt og afledt placeres udhuset 

halvt væk fra boligfacaden. Tilkøb af udvidelse til udhuse foretages hen-

holdsvis som en forøgelse af længden (udhus længst væk fra boligfaca-

de) eller bredden (udhus halvt væk fra boligfacade). 

 Terrasseudvidelse (tilkøb) kan for 4 værelsesboligen foretages til begge 

sider. 

 Byggeudvalget kritiserede prisniveauet for tilkøb af udhus- og terrasse-

udvidelse.  

 Der kan udarbejdes en råderetsvejledning til udvidelse af udhuse og ter-

rasser for at sikre kvaliteten, da der er anvendt gode materialer og pro-

dukter som eksempelvis Superwood-træ i forskellige profiler. 

 Det undersøges, om stier kan disponeres, så de ikke er anlagt direkte op 

af hegn til haver (for at begrænse indkig). 

4 Organisering, kommunikation og samarbejde 

Byggeudvalgsmøder afholdes efter behov og gerne før etapemøderne, hvor 

Byggeudvalget skal være repræsenteret via afdelingsbestyrelsen. 

Infoblade til beboerne kommenteres af Byggeudvalget inden udsendelse. 

5 Status vedr. genhusning og flytning 

TBF orienterede om status på flytning og genhusning. 

Det blev diskuteret hvornår og hvordan (evt. via infoblad) husleje, forbrug 

m.v. oplyses. AS overvejer. 

6 Byggepladsforhold 

Ingen bemærkninger. 

7 Hovedtidsplan 

Byggeudvalget kunne ikke tiltræde revideret udkast til hovedtidsplan med 

forsinkede opstartsterminer for etape 3, 4 og 5, hvor forsinkelserne fra 
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ScandiBygs side begrundes i den manglende mulighed for overlap mellem 

etaperne, da overlap medfører et uacceptabelt ekstra genhusningsbehov. 

Forhandlinger med ScandiByg omkring revideret hovedtidsplan fortsætter 

derfor, bl.a. da det er Østjysk Boligs og Bascons holdning, at konsekvenser-

ne ved overlap ikke kan være uforudset. 

8 Projektforhold 

Foldevæg i Fælleshus udgår. 

Der anvendes ubehandlet Superwood på bolighegn fremfor èn gang malet 

”standardtræ”. 

Der blev orienteret om ændringer i badeværelsesindretningen med ny place-

ring af stort håndvask/underskabsmøbel.  

9 Næste Byggeudvalgsmøde 

Aftales efter behov. 


