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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherre/ teammøde 
 
Dato : 17.09.2002 kl. 13.00 
 
Tilstede :  

 
Benny Andersen E & B Nilsson A/S  BA 
Troels Hjelm Hirshals E & B Nilsson A/S  THH 
Steen Palsbøll Vilhelm Lauritzen A/S  SP      (afbud) 
Frank L. Hansen Dominia AS  FLH   (afbud) 
Erik D. Præstegaard Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. EDP    (afbud) 
Nina G. Blumensaadt ref. Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. NB      (afbud) 
Kristen Gudmundsson Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. KG      Ref. 
Børge Lobeck Beboer i fællesskabet Kløvermarken BL 
Kirsten Valgren Beboer i fællesskabet Kløvermarken KF 
Ole Mogensen Beboer i fællesskabet Kløvermarken OM 
Torben Hansen Dominia TH 

 
 
  
09.01 Bemærkninger til  sidste referat 
 
 Ingen bemærkninger. 
 
 
09.02             Stade 
 
 Alle boligelementer er rejst. Gulvvarme og VVS mm i jord pågår. 
 

Statiske beregninger samt varmetabsberegninger for fælleshus er fremsendt. 
Tilbagemelding fra kommunen for boliger er modtaget.  Fælleshus mangler. 

 
 Detailprojektering er ved at være afsluttet, bl.a. samlingsdetaljer og udhæng på tag mang-

ler.  
 
  
09.03             Tidsplan 
 
 Tidsplan dateret 12.08.02 følges. Detailtidsplan ønskes for resterende arbejde. 
 Planen overholder sluttidspunktet. 
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09.04             Projektmateriale m.v. 
 
 En liste over gældende tegningsmateriale / beskrivelser er ved at blive udfærdiget.  

Skal påføres ingeniør og haveplaner. Udsendes efter torsdag. 
 
 Statiske beregninger og varmetabsberegninger er modtaget i Dominia. 

Er kommenteret i hhv. projekt-notat KON-007 og VVS-001. 
 
 

09.05             Projekt 
 
THH oplyste på sidste møde, at der har været en justering af terræn. Længe 1 er hævet ca. 
30 cm, således at tagflade nu er i samme plan. 
Dette er et brud med lokalplanen, og har derfor været til nabohøring. 
Naboernes samtykke er modtaget på skrift, og Ballerup Kommune har godkendt. 
 
Ballerup kommune har modtaget naboklager fra Smørum. 
THH forsikrer at byggeriet overholder givne koter og er godkendt af Ballerup kommune. 

 
 
Fælleshuset. 
Brændeovn til fælleshus ønskes ikke. 

 
Der er tidligere lavet aftale om ekstra 5 lampestedet , ekstra stik og spot som tilvalg i fæl-
leshuset. Heri var også fremsat ønske om gulvstik, der ikke er kommet med i projektet. 
Dette vil blive rettet af THH. 
Opvaskemaskine vil blive flyttet til vask. Højskabe med køleskab og ovn vil bytte plads. 
 
 
Udearealer. 
Der projekteres stadig på store skure og carporte. 
 
Kommunen har flyttet deres  affaldsstation til det nordlige hjørne. 
Der diskuteredes om en flytning af eget skur for at få stiforbindelse til affaldsstationen, 
samt om adgang til skuret. THH undersøger mulighederne. 
 
Beboerne er bekymret for at sti fra øst vil virke som en gennemgangsadgang til S-
togsstationen. 
 
Ballerup Kommune har fremsendt produktblad på høje vejbelysningsarmaturer der vil 
blive anvendt på offentlig vej. 
Belysning inde i bebyggelsen vil være skot-armaturer på skure. 
Under carporttag placeres armaturer, der er blændfri fra boliger, og som skønnes at give 
tilstrækkelig belysning til parkeringsarealet. 

 
 
09.06 Kvalitetssikring 
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KS-oplæg er modtaget. 
Tilsynsrapporter oplistes i KS og hvornår tilbagemelding er modtaget. 
Fagtilsynsplan ønskes, således at det kan sikres, at ing. / ark. checker arbejdet. 
 
 

09.07            Konsulenter 
 
(Der bliver et reduceret kunstprojekt. SP kontakter Bjørn Nørgaard.) 
Hvis kunstprojektet ligger ud over alm. arbejde kræves tidsforlængelse. 
Der er i projektet forberedt at kunstprojektet kan realiseres, men selve kunstværket indgår 
ikke i entreprisen. 
Kunstprojektet finansieres af fondsmidler, der endnu ikke er fundet. 
 

09.08           Myndigheder 
 
Til byggetilladelsens at-punkter:  
 
- Der er fremsendt materialeprøver vedrørende tagbelægningen, som er godkendt af 

kommunen. 
 

- Afstande foran installationsgenstande er tilrettet i fælleshus. 
 

- Gangbredder er tilrettet. 
 

- Der er indsendt principtegning vedrørende niveaufri adgang til fælleshus. Udføres  
med afløbsrende. 
 

- VVS-anmeldelse er indsendt. 
 
Der er indsendt byggeandragende for udestuer. 

 
09.09            Bygherre 

 
Rejsegilde afholdes 1. oktober kl. 13.00, hvor fælleshus forventes at være rejst. 
 
THH fremskaffer byggestrøm fra udbyder. 

 
  
09.10           Beboere 

 
Tilvalg er afsluttet. 
 
Beboerne ønskede at vide om hæk kan plantes i skel, eller på offentlig grund ud for bolig 
nr. 5. Skal forhandles med Ballerup Kommune. (Afventes). 
 
Beboerne vil gerne påbegynde plantning i sydskel mod Smørum. (Afventes). 
 
Beboerne ønsker den omgivende hæk plantet i dybdegravet grøft, for hurtigere vækst, og 
gerne allerede her i efteråret. 
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THH undersøger mulighederne og giver tilbud. 
 
Galvaniseret espalier på skure ønskes udformet i mindre rør-dimensioner, og med smalle-
re gitter i gavl. 

-  
 
09.11          Økonomi 

 
Antenneanlæg. E&B Nilssons tilbud på ca.100.000,- accepteres. 
Fremsendes til KG. 
 
Teleanlæg. E&B Nilssons tilbud på 37.125,- accepteres. 
Systemet er udformet sådan at afregning kan foregå fra egen EDB-server eller fra en tele-
operatør, der vælges senere. 
 
 

09.12           Evt. 
 
Intet. 
 

09.13          Næste møde 
 
Bygherremøde nr. 11 holdes tirsdag den 22.10.2002, kl. 13.00. 
   

 
Referater er tilsendt: 
 

Helle Andersen,    ebbe.andersen@mail.dk 
Børge Lobeck vbl.krokus@mail.tele.dk 
Steen Palsbøll sp@vlark.dk 
Troels Hjelm Hirshals thh@ebn.dk 
Frank L. Hansen flh@dominia.dk 
Torben Hansen th@dominia.dk 
K. Stig Kristensen ksk@3b.dk 
Erik D. Præstegaard edp@3b.dk 
Nina G. Blumensaadt nbl@3b.dk 
Kristen Gudmundsson kgu@3b.dk 
Ole Mogensen vibiss@post.tele.dk 


