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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherremøde 
 
Dato : 2002-10-22 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       
Frank L. Hansen Dominia AS  FLH (afbud) 
Erik D. Præstegaard Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. EDP     
Nina G. Blumensaadt ref. Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. NBL (afbud) 
Kristen Gudmundsson Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. KGU Ref. 
1Børge Lobeck Beboer i fællesskabet Kløvermarken BL 
Kirsten Valgreen Beboer i fællesskabet Kløvermarken KV 
Ole Mogensen Beboer i fællesskabet Kløvermarken OM 
Torben Hansen Dominia TH 

 
 
  
11.01 Bemærkninger til sidste referat 
 
 Ingen bemærkninger. 
 
 
11.02             Stade 
 
 Tage er lagt.  

Stiarbejde pågår. Brolægning begynder næste uge, hvor fundament til udestuer skal stø-
bes. 

  
Blok 3. 

 Maler og el-arbejde er udført. Profillofter er opsat. Flisearbejde pågår. Gulve påbegyndes. 
Køkkenopstilling begynder 31.10.2002. 

 
 Blok 2. 
 VVS og el-arbejde er udført. Gulve er støbt. Malerarbejde pågår. 
 

FÆLLESADMINISTRATIONEN 3B 
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 Blok 1. 
 Malerarbejde pågår. Profillofter opsættes. Entre og bad støbes i denne uge og næste. El-

arbejde mangler. 
 
 Fælleshus. Gulve færdigstøbt. El mangler. 
 

Statiske beregninger samt varmetabsberegninger for fælleshus er godkendt. 
 Detailprojektering er afsluttet. Tegninger er modtaget af 3B og Dominia. 
 
  
11.03             Tidsplan 
 
 Tidsplan dateret 12.08.02 følges og overholdes. 
 
 Vejrlig 
 
 3 Dage, Tagarbejde. 
 1 Regnvejrsdag 
  
 Der er opsat orienteringslys på byggepladsen. 
 Vintermåtter og øvrige materialer til sikring har E&B N. på lager. 
 
 
11.04             Projektmateriale m.v. 
 
 En liste over gældende tegningsmateriale er fremsendt. Gældende tegningsoversigt er 

KM 00-1, dateret 16.10.2002. 
  
 Beskrivelse over VVS arbejde ønskes fremsendt til TH. 

  
 

11.05             Projekt 
 
Fælleshuset. 
SP bragte brændeovnen på bane. Han har modtaget tilbud på skorsten på ca. 20.000,-. 
Skorsten og brændeovn afventer til evt. økonomi i fælleshuset er afklaret. 
 
Der opsættes Troltekt på loft som akustisk regulering. 
SP laver en loftsplan over pladernes opsætning og belysningsplan. 
 
I køkken ønskes affaldsskab placeret ved vask og opvaskemaskine. 30 og 40 cm skab øn-
skes ombyttet. THH undersøger om det er muligt 
 
Udearealer. 
 
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. SP anbefaler at lade skuret ligge. 
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Beboerne er bekymret for at sti fra øst vil virke som en gennemgangsadgang til S-
togsstationen. Man ønsker at sti stopper ved skur, og at der plantes hæk. 
Der skal undersøges, om lokalplanen stiller krav om stiforbindelse. 
EDP gjorde opmærksom på, at det er eneste udgang til gangstien. Vejarealet mod nord 
har ikke fortov. 
 
Arealet mod Smørum skal være beplantet inden indflytning. Dette er et krav der er indgå-
et som forlig med naboerne, for at forhindre indblik.  
Arealet er en 3-4 meter bred skråning mod naboerne, der skal beplantes. 
 
Der er tegnet skure, der er godkendt af kommunen. Udføres af ubehandlet gran på klink, 
der vil gråpatinere. 
Det forudsættes, at kvaliteten skal være den samme som en behandlet overflade. Der skal 
indhentes kvalitetsbedømmelse. 
 
Espalier på skure er tilvalg.  
Der skønnes at en mindre rørdimension ikke er holdbar efter en galvanisering. 
SP kommer med et nyt forslag til espalier.  
THH lover ikke, at det kan nås at blive opsat inden 1. februar 2003. 
 

 
 
11.06 Kvalitetssikring 

 
KS-oplæg er modtaget. 
Tilsynsrapporter oplistes i bygherremødereferatet og hvornår tilbagemelding er modtaget. 
Den sidste er Fag-byg-013, dateret 2002-09-20. 
Fagtilsynsplan ønskes, således at det kan sikres, at ingeniør og arkitekt checker arbejdet. 
 
 

11.07            Konsulenter 
 
Signe Guttormsen har fået plads på værkstederne i Gammel Dok, hvor hun vil arbejde 
med aluminiumspladerne. Der skønnes at der er økonomiske midler til at hun kan gå i 
gang.  
SP udformer tegninger og laver prissætning af kunstprojektet. 
 
Der er i projektet forberedt at kunstprojektet kan realiseres, men selve kunstværket indgår 
ikke i entreprisen. 
Hvis E&B N. skal opsætte det, holdes det udenfor entreprisen. 
Kunstprojektet finansieres af fondsmidler, der endnu ikke er fundet. 
 
 

11.08           Myndigheder 
 
Der er indsendt byggeandragende for udestuer og der er indhentet principgodkendelse. 
Der ønskes redegørelse for de konstruktive forhold. 
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11.09           Bygherre 
 
Der er fremskaffet byggestrøm. Der er uenighed om årsag og ansvar for at strøm ikke var 
ført frem til byggeplads. 
I forbindelse med brug af generator, har der været en merudgift. THH laver opgørelse.  

  
11.10           Beboere 

 
Tilvalg er afsluttet. 
De nye beboere i bolig nr. 15 kan fravælge deres hårde hvidevarer. 
Beboerne i nr. 3 og 16 ønsker ikke at fravælge køleskab og komfur.  
 
Havearealet ud for bolig nr. 5.  
Ballerup Kommune har accepteret, at hæk plantes udenfor en støttemur, der hæver have-
arealet på de 3 boliger. 
SP udfører tegning og indhenter formel myndighedstilkendegivelse 
THH sender pris for støttemur. 
Støttemure er i bebyggelsen pudsede. Denne kan være opmuret af blokke. 
 
Beboerne vil gerne påbegynde plantning i sydskel mod Smørum.  
 
Beboerne ønsker den omgivende hæk plantet i dybdegravet grøft, for hurtigere vækst, og 
gerne allerede her i efteråret. 
THH har givet tilbud, der er accepteret. 
 
Galvaniseret espalier på skure ønskes udformet i mindre rørdimensioner, og med smallere 
gitter i gavl. 
 
Der ønskes ikke sået græs på individuelle haver. Græssåning aftales senere. 
Der er ved at blive lavet aftaler med beboerne om forberedelse af terrasser. 

 
11.11          Økonomi 

 
Tilbud om plantning af hæk er modtaget og er accepteret. 
Ventilation i bad/køkken var oprindelig individuelt tilvalg. 
Blev udformet som fælles tilvalg, med ekstra mekanisk ventilation.  
Vurderes at være prisneutral. 
 

11.12           Evt. 
 
Der afholdes fællesmøde mandag den 4.11.2002, kl. 17.00 i SoSu Skolen, Hørkjær 22 i 
Herlev. 
På mødet vil Steen Palsbøll, Troels Hjelm Hirshals, Erik D. Præstegaard og Kristen 
Gudmundsson være tilstede. 
På dagsorden er: 

1. Kunstprojektet fremlægges 
2. Tilvalg på udearealer 
3. Skure/espalier på skure 
4. Individuelle kontrakter afsluttes 
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11.13          Næste møde 

 
Bygherremøde nr. 12 holdes tirsdag den 19.11.2002, kl. 13.00. 
   

 
Referater er tilsendt: 
 

Kirsten Valgreen np1@post11.tele.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 
 


