
Macintosh HD:Users:ulrikfalk:Downloads:Bygherrereferat-12.doc 1 

 
 
 
Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherremøde 
 
Dato : 19.11.2002 kl. 13.00 
 
Tilstede :  

Benny Andersen E & B Nilsson A/S  BA (afbud) 
Jørgen Jensen E & B Nilsson A/S JJ 
Troels Hjelm Hirshals E & B Nilsson A/S  THH 
Steen Palsbøll Vilhelm Lauritzen A/S  SP 
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. 
Børge Lobeck Beboer i fællesskabet Kløvermarken BL 
Kirsten Valgreen Beboer i fællesskabet Kløvermarken KV 
Ole Mogensen Beboer i fællesskabet Kløvermarken OM 
Torben Hansen Dominia A/S TH 

 
 
  
12.01 Bemærkninger til sidste referat 
 

11.05 THH: Evt. brændeovn og skorsten i fælleshus opsættes efter aflevering.. 
11.06 THH: Evt. kunstprojekt opsættes efter aflevering. 
11.11             BL: Ventilationsprojekt blev ændret i boligerne (se ref.7.05). 

 
12.02             Stade 
 
 Terrænregulering og belægning pågår inde i vænget. 

Støttemure er opført. 
 Ifølge tidsplan skal det være færdig 29.11. 
 Indgangspartier blok 1 og 2 har kommunen ikke meldt tilbage på. 
Udearealer udenfor vænge mangler. Terrasser som beboertilvalg skal afklares. 
   
Gulve i 7 boliger mangler. 
Malerarbejde 95% færdigt. 
Køkkener i blok 3 er opsat. Blok 2 opstart. 
VVS opstart i blok 3. 
Malerarbejde i fælleshus pågår. 
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 Facadetegl forventes færdigopsatte på haveside. Facader mod vænget påbegynder i næste 
uge. 

  
12.03             Tidsplan 
 
 Tidsplan dateret 12.08.02 følges og overholdes. 

Der foretages aflevering og mangelgennemgang 2. januar 2002. 
 
 Vejrlig 
 
 3 dage udvendige arbejder.  
  
 Der er opsat orienteringslys på byggepladsen. 
 Vintermåtter og øvrige materialer til sikring har E&B N. på lager. 
 
 
12.04             Projektmateriale m.v. 
 
 Nedsænkede lofter i bolig 5, 6, 7 og 10 mangler. 
 Gældende tegningsoversigt er KM 00-1, dateret 16.10.2002. 
 Beskrivelse over VVS arbejde ønskes fremsendt til TH. 

  
 

12.05             Projekt 
 
Fælleshuset. 
Der opsættes Troltekt på loft som akustisk regulering. Farve Creme. 
SP har lavet loftsplan over pladernes opsætning og belysningsplan. Lysskinne er fravalgt. 
 
I køkken ombyttes 30 og 40 cm skab.  
 
Udearealer. 
 
Beboerne ønsker at udgang til sti mod nordøst, stopper ved skur, og at der plantes hæk. 
Der bliver udgang fra bebyggelsen i sydvest. 
 
Arealet mod Smørum skal være beplantet inden indflytning. Dette er et krav der er ufra-
vigeligt og som er indeholdt i lokalplanen. 
Mod naboerne i Smørum skal der være et bælte på 1 meter i terrænniveau, hvorfra der 
etableres en 3 meter bred skråning til kote 31.20. Dette areal skal beplantes. Koterne i ha-
verne skal følge kommunens opgivne koter på koteplan. 
Der er usikkerhed om terrænkoter i Smørum og om evt. eksisterende beplantning skal 
fjernes, for at få det 1 meter vandret. 
SP har skitseret udestuers og terrassers placering på haverne mod Smørum. For at sikre at 
terrasser har samme niveau som stuegulvet må de opbygges bag støttemure. 
SP tager møde med Ballerup kommune om de kan acceptere forslagene, samt om de 
nærmere detaljer omkring skræntens udformning og koternes placering. 
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THH mener at terrænreguleringen mod Smørum kan være etableret i denne uge, så bebo-
erne kan begynde beplantning næste weekend. Det bør sikres at kommunen ved selvsyn 
accepterer skråningens udformning. 
 
SP har skitseret på terrasser. 
De der har valgt terrasser som tilvalg (nr.8 og 14), er støttemur kostfri. 
 
Der er tegnet skure, der er godkendt af kommunen. Udføres af gran, der linoliebehandles 
med fungicider. 
SP sikrer sig, at kommunen accepterer og godkender farve og behandling.  
 
Mahognibeklædning i nicher ved hoveddøre er accepteret. SP sikrer at det er foreneligt 
med lokalplanens bestemmelse vedrørende materialer og farver.  
 
Espalier på skure er tilvalg. Da det ikke kan nå at blive opsat inden 1. februar 2003, og SP 
skal komme med et nyt forslag til espalier, stilles det i bero.  
 

12.06 Kvalitetssikring 
 
KS-oplæg er modtaget. 
Tilsynsrapporter oplistes i bygherremødereferatet og hvornår tilbagemelding er modtaget. 
Fag-byg 14: Vådrumsbehandlingen var ikke færdiggjort, da tilsyn var på besigtigelse. 
 
Sidste tilsynsrapport er Fag-byg 15, dateret 15.11.2002. 
TH efterlyste atter en fagtilsynsplan for at sikre, at ingeniør og arkitekt checker arbejdet. 
 

12.07            Konsulenter 
 
Der er kommet en pris fra Signe Guttormsen på hendes honorar. SP har møde med Bjørn 
Nørgaard på onsdag, hvor der kan meldes ud, så at hun kan begynde 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. 
 
Nichen hvori kunstværket skal placeres er udført. Bliver malet uden opsat væv, kanterne 
vævsforstærkes. 
 
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. 
 

12.08           Myndigheder 
 
Der er indsendt byggeandragende for udestuer og der er indhentet principgodkendelse. 
Der ønskes redegørelse for de konstruktive forhold. 
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12.09           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.  

  
12.10           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.  
Hæk plantes udenfor en pudset støttemur, der hæver havearealet på de 3 boliger. 
 

 
12.11          Økonomi 

 
Tilbud om støttemur mod øst-skel er modtaget og er accepteret. 
 
Ventilation i bad/køkken var oprindelig individuelt tilvalg. 
Blev udformet som fælles tilvalg, med ekstra mekanisk ventilation.  
 

12.12           Evt. 
- 
 

12.13          Næste møde 
 
Bygherremøde nr. 13 holdes tirsdag den 10.12.2002, kl. 13.00. 
   

 
Referater er tilsendt: 
 

Kirsten Valgreen np1@post12.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 
 


