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                                                                                                                                 14. november 2001 
 
Det er ikke noget officielt  referat, det får vi forhåbentligt snart fra 3B, men en sammenskrivning af 
de oplysninger vi har særlig interesse i. 
 
Først skal I vide, at det var et meget interessant og udbytterigt møde, hvor vi absolut ikke bare var 
tre fluer på væggen med store ører, men havde alle muligheder for at komme til orde og det gjorde 
vi så . 
 
En del af dagsordenens punkter var af administrativ art og derfor uden nogen kommentarer her. 
 
Entreprenøren fra Bøtø, Troels, har ferie også i næste uge og deltager altså ikke i Beboermødet. 
Derfor vil det måske blive nødvendigt med et ekstra bygherremøde for at briefe ham. En anden 
tekniker deltog i stedet. 
 
Pkt. 3 
De regner stadig med at komme i jorden medio april. 
Vores tilbagemeldingsfrist efter beboermøderne blev drøftet og det ser ud til, at vi har ca. én uge 
efter mødet inden vi skal melde vores beslutninger. Vi vil få en tidsplan den 19. 
 
Pkt. 5 
Vi fik et sæt tegninger over alle hustyper og en bebyggelsesplan. Børge kopierer så vi alle får en 
plan over vores ”eget” hus. 
På nær hus 1 og hus 15 har vi fået alle vore ønsker opfyldt. De to huse vil arkitekten arbejde videre 
med for at se om både beboere og han kan blive tilfredse. Hvis ikke, vil arkitekten bøje sig. 
3B gav udtryk for at der skal være mulighed for at kunne tilbyde huse med tre værelser. 
 
Havegruppens skemaer blev afleveret og vi fremførte vores ønsker om smukkere belysning og 
græsarmering i stedet for stort fliseareal. 
 
Arkitekten var glad for vores ønske om at flytte terrassen om på ”vængesiden”. Enreprenøren vil 
gerne indkøbe fliser eller lign. til farvørpris til private haver, hvis vi er enige om typen. Hvis vi selv 
vil lægge dem, kan de lægge stabilgrus i stedet for muld. 
 
De tanker køkkengruppen og fælleshusgruppen har, vil de meget gerne se meget hurtigt (torsdag) 
for at kunne tage det med i overvejelserne omkring det forslag vi vil se på mandag. 
 
Gulvvarme forslaget blev ikke færdigbehandlet, men venter på Troels. Positiv stemning både fra 
arkitekt og Præstegaard. Med i byggesummen. 
 
Arkitekt er interesseret i at få de første køkkenønsker – om faste installationer (vand – afløb – el. til 
ovn) – allerede på mandag. 
 
Hus 8´s og hus14´s meget begrænsede mulighed for at få vinterhave blev omtalt og det vil 
arkitekten se på. 
 
Det lille vindue i indgangspartiet er standard i E-huset og tilvalg i B+C-huset 
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Pkt 8 
Vi får tilsendt en kopi af ”skema A”. 
På grund af valget, er ”Boligpakken”  – som handler om hvor mange % kommunen skal betale af de 
14% der gives i tilskud til almennyttigt boligbyggeri – i hvert fald midlertidigt taget af bordet. Det 
kommer formodentlig ikke til at betyde  nogen udsættelse. 
 
Pkt 11 
Økonomien skal ligge helt fast når ”skema B” skal fremsendes 
 
Pkt 12 
Fastgørelse af markiser er åbenbart ikke noget man bare gør, men teknikerne vil finde en løsning. 
 
Carporte blev drøftet og der vil blive udarbejdet et forslag med en samlet overdækning evt med en 
form for indkørselsportal. 
 
Udestuer. Det var lidt overraskende for arkitekten, at vi ikke alle ville ha´ sådan en. Vi efterlyste 
tegninger og nævnte den lille størrelse 
 
Vi efterlyste mulighed for individuel rådgivning først og fremmest om de faste installationer 
Og der blev aftalt et møde hos Birgitte i Herlev mandag den 26. november kl 17 -?. 
Vores forslag vil være at B-husene møder først; får en fælles briefing af arkitekten og derefter 
individuel rådgivning. Så C-husene og til sidst  E-husene. På mandag kan vi aftale den endelige 
form . 
 
Præstegaard bad  E&B Nilsson om at arrangere et fabriksbesøg for os 
 
Mange hilsener 
     Helle, Børge og Mogens 


