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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherre/ teammøde 
 
Dato : 23.01.2002 kl. 14.00 
 
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  afbud 
Nina G. Blumensaadt ref. Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. NBL 

 
 
04.01 Bemærkninger til  sidste referat 
 Intet at bemærke  
 
04.02            Stade 

Ballerup kommunebestyrelse behandler skema A d. 28. januar 2002 (skema A er 
kommenteret og principgodkendt).  
 
- Skema B forberedes nu  
- Udkast til totalentreprisekontrakt er udleveret 
- Bebyggelsesplaner er fastlagt. Skellinje mod øst skal godkendes. 
- Standardboliger er godkendt  
- Foreløbige facadetegninger er udsendt, kommentarer modtages i dag. 
- Køkkenplan for fælleshus foreligger. Udsendes i dag. 
- Teamets udkast til tilvalgskatalog foreligger. 
- Fællesmøde nr. 5 forberedes nu.  

 
04.03             Tidsplan 

Overordnet tidsplan for Kløvermarken dateret 17.01.01 er gældende. 
 

 
04.04             Projektmateriale m.v. 

Gældende projektmateriale er dateret 21.12.2001. Det herefter udsendte materiale er 
foreløbigt og vejledende (SP) 
 
Gulvvarmenotat fra Dominia i Kløvermarken dateret 23.01.2002. 
 

FÆLLESADMINISTRATIONEN 3B 
 
Bygherremøde referat 04 
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FLH ønsker  løbende fremsendelse af revisioner og nyt materiale . 
 

04.05             Projekt 
 
Standardbolig: 
Er fastlagt med beboernes accept. 

 
Gulvvarme løsninger blev drøftet. Beboerne stiller spørgsmålstegn ved den valgte 
løsning (system 2 med gulve på strøer). Dominia anbefaler stadig denne løsning. 
Løsningen fastholdes af team. BL synes ikke varmetransmissionen gennem 
konstruktionen er klart nok forklaret. Hvad er luftens isolans f.eks.? FLH undersøger 
endnu en gang og vender tilbage. 
 
Muligheden for at etablere væghængte toiletter bliver indarbejdet i nyt tilvalgskatalog. 
F.eks IFÖ (brochure udleveret til THH). HA ønsker sit placeret i hjørne. THH oplyser 
at prisen bliver anderledes herfor. 
 
Bebyggelse/bebyggelsesplan: 
Der foreligger en basis- og en tilvalgsbebyggelsesplan.  
 
Belysning af udearealer og indgangspartier er endnu ikke fastlagt. Nu afventes 
beboernes tilbagemelding på udleveret liste fra E&B. Beboerne ønske om spot-
belysning i ”loft” ved indgangspartier kan ikke anbefales af teamet. Spot-belysning er 
en kølig belysningsform i forhold til teamets forslag om en ”almindelig” udendørs 
lampe i loft – sidstnævnte medfører oven i købet en mindre fradragspris. 
 
NBL oplyser, at det pågår at undersøge med kommunen, hvorvidt der kan tillades 
kørsel på brandvej i vænget - for handicaptransport o. lign. 
SP oplyser, at man stadig ikke har vendeplads, men skal bakke ud. THH anbefaler, at 
brandvejen føres helt op til den planlagte stiforbindelse i vængets sydvestlige hjørne. 
Dette er vedtaget. 
 
Det diskuteres, hvor man skal placere cykelskure. BL siger, at man ønsker lukket skur. 
Evt. to stk. En i hver ende af p-plads. THH vender tilbage med pris på dette. SP 
afklarer placering. 
 
Vi afventer stadig kommunens tilbagemelding vedr. affaldsproblematikken. HA siger, 
at det ikke lader til, at man er villig til at lave hullet til nedkast større, grundet risiko 
for, at f.eks. børn der kravler derned. 
 
Placering af udedepot for bolig nr. 7 skal afklares. Der følges op på dette nu. NBL 
foreslår, at der f.eks kan tilkøbes et ekstra skur til baghaven i nr. 7. En anden mulighed 
er at fastholde den foreliggende løsning, og i stedet tilbyde beboerne i nr. 7 at vælge 
bolig nr. 3, der er ledig p.t. 
 
Der kan godt etableres et hul i hækken mod øst.  
 
Teamets forslag om at plante hæk i baghaver i stedet for plankeværk afvises af 
beboerne. 
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Beboerne har valgt græs i den centrale del af vænget og fravælger således 
grusløsningen som oprindeligt tilbudt. Denne beslutning fastholdes til trods for SP’s 
anbefalinger. 
  
Fælleshus: 
Køkken i fælleshus er tegnet, tegninger udsendes snarest. SP er ikke enig i de 
varierende dybder (80 cm. borde i forhold til 60 cm. skabe). Løsningen medfører 
spildplads uanset om skabene trækkes frem eller tilbage i forhold til det usædvanligt 
brede køkkenbord.  
Der foreligger en samlet (mer)pris på den foreliggende køkkenløsning. THH 
fremsender delpriser. 
Det drøftes, om man skal vælge en anden type bordplade, som er billigere end den 
valgte. Beboerne vender snarest tilbage, når delpriserne fra THH foreligger. 
 
Placering af stikkontakter, lampeudtag og lamper besluttes, når indretningen er 
godkendt. Indretningsliste er udleveret til NBL på dette møde. 
 
THH bekræfter, at de oprindeligt tilbudte akustiklofter er indeholdt i projektet. BL 
spørger, om det kan blive nødvendigt med lyddæmpende foranstaltninger ved ende-
vægge. Dominia vurderer akustikken, når et mere detaljeret projekt foreligger (FLH). 
 
Alle parter er enige om at tage den med ro med hensyn til kommunens forbehold for 
godkendelse af de blanke materialer på fælleshus (der er ingen grund til at udarbejde en 
”plan B” nu). Den endelige godkendelse afventer detailprojektet, hvorunder det er 
aftalt, at der skal udføres en mock-up. 
 

04.06 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 er udleveret. THH følger 
op. 
 

04.07             Konsulenter 
Der blev afholdt møde med kunstner d. 18.01.2002. Beboerne oplyser, at man vil få 
invitation til at komme og se kunstnernes arbejde. Datoen er foreløbig sat til 
01.02.2002. 
 

04.08            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. p pladser er udarbejdet af SP. NBL udsender dette pr. mail i morgen. 

 
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. 

 
04.09             Bygherre 

Udkast til totalentreprisekontrakt er udleveret på dette møde. 
 
THH, EDP og FLH følger op m.h.t. bl.a. kontraktens §§ 3, 4. 5 og 8 (aftalegrundlag, 
tid, pris og betaling). 
 
Samarbejdsaftale færdiggøres nu (FLH, EDP) 

 
04.10             Beboere 

 
Individuelle tilvalg: 
Tilvalg styres af administrator. Al korrespondance og alle aftaler vedr. tilvalg foregår 
mellem administrator og beboere. 
 
Efter NBL har modtaget de sidste priser fra THH, udarbejdes det endelige katalog. 
 
Beboere får herefter tid til at overveje mulighederne.  
 
Når kataloget er udfyldt, holdes der møde for hver bolig. Efter dette møde får man en 
frist til, at aftalen skal være modtaget og underskrevet. Herefter er aftalen bindende. 
 
Fælles tilvalg: 
Liste over fælles tilvalg er næsten færdig. Der mangler blot en afklaring af køkken til 
fælleshus (delpriser), afklaring af lukkede cykelskure og en pris på hvidmalede MDF-
plader som standard vinduesplader.   
 
NBL indarbejder beboernes ønsker i det ny tilvalgskatalog. 
 
Beboerne anmoder om dialog med landskabsarkitekt i forbindelse med tilvalg af 
beplantning. 
 

04.11             Økonomi 
 NBL skal have priser fra THH på drøftede fælles tilvalg, samt på liste sendt pr. mail. 
Der bliver afholdt økonomimøde på mandag mellem beboere (og 3B). 
 
Der er udleveret priser på tilvalg. FLH, NBL og THH har haft møde omkring økonomi 
idag. Der er stadig nogle ting, der mangler at blive afklaret jf. ovennævnte 
økonomimøde. 
 
Vedrørende fællesantenneanlæg oplyser THH, at alle interne ledningstræk fra 
monopolskillepunkt til 1 stik pr. bolig og til fælleshuset er indeholdt i tilbud. Selve 
monopolskillepunktet (signalforstærker og -fordeler m.v.) er uden for tilbud. FLH 
følger op. 
 
THH minder om, at der i tilbudet er indeholdt et afsætningsbeløb på kr. 20.000,- ekskl. 
moms til aptering af fælleshus.  
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Der skal udarbejdes et udlejningsbudget. Beboernes repræsentant har møde med 
inspektør d. 29.01.2002 

 
04.12             Evt. 

- 
 

04.13            Næste møde 
Bygherremøde nr. 05 er planlagt til den 05.03.2002 hos 3B i mødelokalet kl. 9.00 
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 
 

 


