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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherre/ teammøde 
 
Dato : 08.01.2002 kl. 9.00 
 
Tilstede :  

Helle Andersen Beboer i bofællesskabet Kløvermarken HA 
Mogens Dalsgård Beboer i bofællesskabet Kløvermarken MD   afbud 
Børge Lobeck Beboer i bofællesskabet Kløvermarken BL 
Steen Palsbøll Vilhelm Lauritzen AS  SP       
Troels Hjelm Hirshals E & B Nilsson A/S  THH   
Frank L. Hansen Dominia AS   FLH 
K. Stig Kristensen Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. KSK  afbud 
Erik D. Præstegaard Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. EDP  delvist 
Nina G. Blumensaadt ref. Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. NBL 

 
 
03.01 Bemærkninger til  sidste referat 

HA mener ikke, hun er refereret helt korrekt i punkt 02.05 vedr. grusbelægning.  Der 
ønskes en mere fast grusbelægning, hvis beboerne i øvrigt bliver enige om, at der skal 
være grus i stedet for græs. 
 
HA bemærker, at der under pkt. 02.10 er angivet, at der udføres gangareal i hele depotet 
over vådrum, hvilket der var enighed om på sidste møde. THH bekræfter, at 
gangarealet efterfølgende ved en fejltagelse er beskrevet som et tillægsarbejde. Løsning 
med komplet gangareal fastholdes. 

 
 
03.02            Stade 

Ballerup kommunebestyrelse behandler skema A d. 28. januar 2002 (skema A er 
kommenteret og principgodkendt).  
 
Skema B forberedes nu. NBL har udsendt en huskeliste vedrørende bilag til skema B 
dateret 7. januar 2002. Skema B indsendes senest 5. februar 2002. I den forbindelse 
udarbejdes og indgås den betingede totalentreprisekontrakt.  
 
Samarbejdsaftalen færdiggøres og indgås i forbindelse med den betingede 
totalentreprisekontrakt. THH har afleveret et organisationsdiagram. 
Der mangler et afsnit omkring tvister (EDP), et afsnit omkring kvalitetssikring (FLH) 
og teamets partsmål (THH).  
 

FÆLLESADMINISTRATIONEN 3B 
 
Bygherremøde referat 03 
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Bebyggelsesplaner foreligger i form af en basisplan og en tilvalgsplan. Disse er 
gennemgået på bygherremødet og vil blive forelagt på næste fællesmøde. Se i øvrigt 
under punktet ”projekt 03.05”. 
 
Bebyggelsesplanen bearbejdes m.h.t. skellinie mod øst. Kotering udføres snarest. 
 
Standardboliger er godkendt med enkelt kommentarer. SP ønsker tilbagemelding 
snarest. 
 
Køkkenplan for fælleshus foreligger. Den øvrige del af fælleshuset forelægges på næste 
fællesmøde. 
 
Teamets udkast til tilvalgskatalog foreligger. 
 
Fællesmøde nr. 4 forberedes nu.  

 
 
03.03             Tidsplan 

Overordnet tidsplan for Kløvermarken dateret 17.01.01 er gældende. 
 
Mødeplan er revideret, forslag til nye datoer for bygherremøder er: 
 
23.01.2002 kl 14.00 samt 05.03.2002 kl.9.00 
 

 
03.04             Projektmateriale m.v. 

Gældende projektmateriale er p.t. tegninger for skema A og rettelser dateret  
10.12.2001 (udsendt 21.12.2001). 
 
Gulvvarme i Kløvermarken dateret 07.01.2002. 
 
BL manglede situationsplaner, som han nu har fået af NBL 
 
FLH ønsker at modtage komplet sæt af det gældende projektmateriale. Og løbende 
fremsendelse af revisioner og nyt materiale fremover. 
 

 
03.05             Projekt 

 
Standardbolig: 
Teamet er umiddelbart inden jul fremkommet med tegninger for standardboliger, som 
er godkendt af beboere - med enkelte bemærkninger. 

 
Teamet har udsendt udkast til tilvalgskatalog. NBL indarbejder emner og priser i 3B 
standard, som uddeles til næste fællesmøde. 
 
Teamets beregninger og opbygning vedr. gulvvarme er udleveret til dette møde. FLH 
gennemgår dette og kommer med tilbagemelding. HA mener, at junkers foreskriver en 
anden løsning. 
THH oplyser, at teamet regner med strøløsningen, der giver den nødvendige plads til 
andre installationer under gulv. 
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NBL fastholder, at man skal have mulighed for 30 cm skabe i bad. Dette løses ved at 
fjerne gerigter på baderumssiden, og i stedet udføre nødvendig armering af dørhullet 
og fugning omkring døren. Denne løsning er nu en standardløsning. 
 
NBL oplyser, at man ved opsamlingsmøde 20.12.2001 besluttede, at der ikke kunne 
etableres markiser. Teknikerne mener ikke, det er gunstigt konstruktionsmæssigt eller 
arkitektonisk.  
Beboerne anmoder teamet om at overveje dette endnu engang. F.eks tilbud på en 
ensartet markise-løsning (fælles tilvalg). SP vender tilbage. 
 
THH bekræfter, at der er udtag til lamper i både køkken og stue. 
 
Teamet opfordres til at genoverveje muligheden for at etablere væghængte toiletter 
(fælles tilvalg). F.eks IFÖ (brochure udleveret til THH).  
 
På næste fællesmøde fremviser teamet prøver på forskellige standardmaterialer såsom 
fliser og gulve m.v. 
 
 
Bebyggelse/bebyggelsesplan: 
Der foreligger en basis- og en tilvalgsbebyggelsesplan. SP/THH gennemgik og 
redegjorde for forskellen mellem disse to planer.  
 
SP oplyser, at der kan forekomme mindre justeringer i planerne, idet projektet stadig 
bearbejdes i forhold til skelgrænse. Kommunen er villige til at imødekomme forslag 
om justeringer af det østlig skel. 
 
På spørgsmål om variationer i vinduesstørrelser oplyser SP, at der kan være 
unøjagtigheder i det foreliggende tegningsmateriale. Dette vil blive tilrettet. Principielt 
tilstræbes færrest mulige vinduesvarianter. 
 
Belysning af udearealer og indgangspartier er endnu ikke fastlagt. Beboerne ønsker 
spot-belysning i ”loft” ved indgangspartier. SP følger op. 
 
Der foreligger skitser for udestuer. Målene er mindre end de ønskede 3x3 m. Disse er 
efter arkitektens mening er for store. Udestuer og pergolaer udføres i samme mål. 
Spørgsmålet tages op på fællesmødet. 
 
Beboerne ønsker, at der skal være mulighed for at køre ind i vænget, f.eks i forbindelse 
med flytning og handicaptransport. EDP oplyser, at man fastholder, at kørevejen 
udelukkende er beregnet til brandkøretøjer og nødstilfælde. 
For at opretholde et handicapvenligt boligvænge undersøger teamet muligheden for at 
forlænge brandvejen.  
SP understreger, at vænget ikke er projektet til almindelige køretøjer, og at man i så 
fald skal lave projektet om. FLH bemærker, at der ved ”daglig” kørsel på brandvejen er 
risiko for, at diverse haveanlæg (kantstene, bede o.lign.) køres i stykker, ligesom 
kørselsforholdene m.h.t. dreje- og venderadier vil være dårlige. THH foreslår, at 
brandvejen markeres med signatur til brandkøretøjer på bebyggelsesplanen. NBL 
foreslår, at der søges dispensation for kørsel vedr. handicap.  
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HA spørger, om der evt.  kan etableres læhegn ved fælleshusets terrasse ? 
 
På spørgsmål om p-arealets overdækning er opdateret, svarer SP, at det er det ikke. 
Der er enighed om, at alle 22 p-pladser skal overdækkes (fælles tilvalg).  
THH oplyser,  at man i denne sammenhæng skal være opmærksom på søjleafstand ved  
handicap-parkeringspladser.  
På spørgsmål om kommunen er tilfreds med carportudformningen (m.h.t. det ”grønne 
kig” ind i vænget), oplyser. SP, at kommunen ikke har sat sig imod carportene. 
 
Der ønskes et værksted til ”beskidt arbejde” på 8-10 m2 (fælles tilvalg), udover det i 
fælleshuset (BL). Det kan f.eks placeres i forbindelse med cykelskuret. Teamet 
undersøger muligheder for værkstedets placering, idet der skal tages hensyn til 
placering af parkeringspladser og køretøjernes muligheder for at manøvrere. 
 
HA/ BL spørger om der er mulighed for at få etableret en ekstra ”opsamlingsstation” til 
affald, evt. på hjul. NBL følger op med Anne Gitte Hjort fra Ballerup kommune 
snarest. 
 
HA påtaler, at udedepoter er blevet en del mindre på den udleverede skitse fra arkitekt. 
NBL og EDP understreger vigtigheden af, at man fastholder udedepoternes  størrelse 
på mindst 6 m2. SP noterer sig dette. 
På spørgsmål om udedepoternes placering er godkendt af beboere, oplyser BL, at det er 
i orden. Placeringen af udedepoter er godkendt. Placering af udedepot for bolig nr. 7 
skal dog afklares. SP følger op. 
 
HA spørger om man evt. kan etablere et hul i hækken mod nord. SP vender tilbage.  
 
SP foreslår, at der plantes hæk i baghave i stedet for plankeværk i sibirsk lærk. 
Beboerne mener, at det er i orden. THH vender tilbage med prisforslag, differentieret i 
forhold til forskellige højder på  hækken. 
 
Spørgsmålet om der ønskes grus- eller græsarealer i boligvængets centrale 
fællesområde tages op på fællesmødet. 
  
 
Fælleshus: 
Køkken i fælleshus skal ikke være et industrikøkken, men der lægges vægt på et 
slidstærkt køkken, og der lægges vægt på en effektiv opvaskemaskine (skal helst 
tilsluttes med varmt vand).  
 
Der ønskes to vaske i køkken. 
 
SP anbefaler, at der om muligt vælges integrerbare hårde hvidevarer. 
 
Det blev sidst oplyst, at der er udvekslet ideer til fælleskøkken på beboermødet den 
26.11.2001, disse er endnu ikke udleveret (SP/BL). Tilbagemelding fra beboere vedr. 
køkken skal snarest foreligge. 
 
HA oplyser, at man fastholder beslutning omkring mobil disk i stedet for fast. 
 



Macintosh HD:Users:ulrikfalk:Downloads:Bygherrereferat-03-2.doc 5 

Beboerne ønsker, at vaskeriet skal være større (bredere i forhold til nuværende plan). 
Teamet fremlægger ny plan på næste fællesmøde. 
 
Placering af stikkontakter, lampeudtag og lamper besluttes, når indretningen er 
godkendt. 
 
Det oplyses, at der etableres indgang til teknikrum fra værksted. 
 
THH bekræfter, at de oprindeligt tilbudte akustiklofter er indeholdt i projektet. 
 
Teamet oplyser, at kommunen tager forbehold for godkendelse af de blanke materialer 
på fælleshus. Den endelige godkendelse afventer detailprojektet, ligesom det er aftalt, 
at der skal udføres en mock-up. 
 

 
03.06 Kvalitetssikring 

Punkt i samarbejdsaftalen vedr. KS skal udarbejdes (FLH) 
 
Erklæring om risikobehæftede forhold i h.t. kvalitetssikringsbekendtgørelsen skal 
udfyldes og sendes til 3B inden skema B. Blanketten er sendt til THH, der følger op. 
 
 

03.07             Konsulenter 
Det oplyses, at Niels Gervig fra BIC stopper, samt at BIC i det hele taget er ude af 
projektet. EDP bekræfter i den forbindelse, at beboerne naturligvis kan betragte 3B 
som deres rådgiver.  
 
EDP oplyser, at den af kommunen tilknyttede kunstner er på banen. Der er aftalt 
fællesmøde (alle tre bofælleskaber) med Bjørn Nørgaard, Ballerup kommune, 3B, 
teknikere og beboere d. 18.01.2002 kl. 9.00. Der bliver tilsendt en særlig 
invitation.(EDP) 
 
 

03.08            Myndigheder 
Skema B deadline er 5. februar 2002. 
Skema B behandles i økonomiudvalg 19. februar 2002. 
Skema B behandles af kommunalbestyrelse 25. februar 2002. NBL har udleveret et 
notat omkring forhold, der skal afklares før indsendelse af skema B.  
 
Notat vedr. kommunens krav til parkering blev udleveret af NBL Teamet følger op.  
 
FLH foreslår at man inviterer Jørgen Ostekruger til fællesmødet således, at der kan 
tages stilling til evt. etablering af solvarme. 

 
Fra teamets møder med kommunen oplyses, at kommunen finder bygningshøjder, 
bygningernes indbyrdes afstande og afstande til skel uproblematiske. Det oplyses 
endvidere, at adgangsforhold for redningskøretøjer er godkendt. 
 
Der foregår en diskussion mellem Ballerup kommune og Ledøje-Smørum kommune 
vedrørende skelgrænse. Teamet oplyser i den forbindelse, at det i projektet er forudsat, 
at det er den yderste skellinie, der er gældende.  
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Kommunen udsætter godkendelsen af de ønskede facade- og tagmaterialer (blanke 
materialer). Se pkt. 03.05. 
 
Den kommunale affaldsstation vil blive placeret på ”den rigtige” side af vejen.    
  

 
03.09             Bygherre 

Udkast til totalentreprisekontrakt udarbejdes inden skema B (FLH). Organisationsplan 
udleveret af THH. THH sender den på e-mail til NBL. 

 
 
03.10             Beboere 

Tilvalg styres af administrator. Al korrespondance og alle aftaler vedr. tilvalg foregår 
mellem administrator og beboere. 
 
BL oplyser, at beboerne i nr. 2 ønsker et møde snarest vedrørende valg/individuelt 
tilvalg af/til køkken. De skal rejse. THH vender tilbage med dato snarest. 
 
BL efterlyser et tilvalgskatalog i regneark, som 3B tidligere har lovet. NBL udarbejder 
dette til næste fællesmøde. 
 
BL mener, at man har fået oplyst, at der ligesom tilvalg også vil være mulighed for 
fravalg således, at beboerne i et vist omfang selv kan lade visse arbejder udføre. EDP 
svarer, at man som udgangspunkt skal bruge entreprenøren til udførelsen, og at man 
kan drøfte evt. ændringer efter aflevering. 
 
EDP og THH pointerer, at man fastholder begrænsninger i tilvalgslisten. 
 
Fælles tilvalg drøftes på næste fællesmøde. Det er aftalt,  at beboerne herefter melder 
tilbage den 16.01.2002 med de endelige beslutninger.  
 
Det oplyses, at beboerne har nedsat en gruppe, der tager sig af ventelister. Nuværende 
ventelister er fremsendt til kommunen. 
 
 

03.11             Økonomi 
Der er fremsendt priser på tilvalg, og der  er fremsendt en økonomiopgørelse dateret  
20.12.2001. NBL og THH har haft møde omkring denne. Der er stadig nogle ting, der 
mangler at blive afklaret. 
 
Beboerne har udarbejdet første udkast til liste over fælles tilvalg. FLH følger op med 
THH. 

 
Der skal udarbejdes et udlejningsbudget. Der skal i den forbindelse etableres et 
samarbejde mellem 3B og beboerne for fastsættelse af de fælles driftsudgifter. 
Beboerne anmodes om at nedsætte et udvalg, der kan samarbejde med inspektør K. 
Stig Kristensen.  
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03.12             Evt. 
Der blev holdt opsamlingsmøde mellem teknikere og 3B den 20.12.2001. Referatet er 
udsendt til alle.(NBL) 
 
 

03.13             Næste møde 
Bygherremøde nr. 04 er planlagt til den 23.01.2002 hos 3B i mødelokalet kl. 14.00 
Dagorden for næste møde, er dette referat. 

 
 
Referater er tilsendt: 
 

Helle Andersen,    ebbe.andersen@mail.dk 
 Mogens Dalsgård,  dalsgaard@ballerup.mail.telia.com 
Børge Lobeck vbl.krokus@mail.tele.dk 
Steen Palsbøll sp@vlark.dk 
Troels Hjelm Hirshals thh@ebn.dk 
Frank L. Hansen flh@dominia.dk 
K. Stig Kristen ksk@3b.dk 
Erik D. Præstegaard edp@3b.dk 
Nina G. Blumensaadt nbl@3b.dk 
Jane Kurek Walsøe, jkw@3b.dk 
 

 


