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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherremøde 13 
 
Dato : 9. 12. 2002 kl. 13.00 
 
Tilstede :  

Benny Andersen E & B Nilsson A/S  BA     
Jørgen Jensen E & B Nilsson A/S JJ         (afbud) 
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      (afbud) 
Nina G. Blumensaadt 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 

 
 
  
13.01 Bemærkninger til  sidste referat 

12.03 Aflevering for teknisk gennemgang 6. januar 2003 kl.10.00. 
 

13.02             Stade 
 
 Alle gulve er lagt. 
 4½ køkken mangler. 

Der er varme på alle bygninger. 
Armaturer opsættes i blok 3 
Fælleshus gulvlagt. Malerarbejde færdigt. 
Flisearbejde i bad mangler i blok 2 og 3. 
Udvendigt. Nye underentreprenører er på skærmtegl. Inddækninger færdig. 
Hus 19 er færdig. 
Terrænregulering og belægning pågår inde i vænget. 
Støttemure er opført. 
Udearealer udenfor vænge mangler. Terrasser som beboertilvalg skal afklares. 

   
13.03             Tidsplan 
 
 Tidsplan dateret 13.08.02 følges og overholdes. 

Der foretages teknisk aflevering og mangelgennemgang 6. januar 2003, kl. 10.00. 

FÆLLESADMINISTRATIONEN 3B 
 
Bygherremøde referat 13 
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 Vejrlig 
  
 Der er opsat orienteringslys på byggepladsen. 
 Vintermåtter og øvrige materialer til sikring har E&B N. på lager. 
 
 
13.04             Projektmateriale m.v. 
 
 Gældende tegningsoversigt er KM 00-1, dateret 16.10.2002. 
 Beskrivelse over VVS arbejde er fremsendt til TH og 3B. 

  
 

13.05             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 syd-vest. 
 
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. 

 
Terrænregulering er udført, og landmåler har kontrolleret nivellementet. 
 
Terrænreguleringen mod Smørum blev besigtiges efter mødet. Beboerne har udmålt plan-
tebæltet og kan begynde beplantningen.  
Jorden er imidlertid for hård til gravning med almindelig håndspade. Der har ikke været 
muligt at grubbe jorden p.g.a. fedtet jord. 
Beboerne låner en minigraver, som entreprenør stiller til rådighed. Forvarsles 3 dage for-
inden. 
 
Det bør sikres at kommunen ved selvsyn accepterer skråningens udformning. 
 
SP har tidligere skitseret at udestuers og terrassers i haverne mod Smørum, opbygges bag 
støttemure, for at sikre at terrasser har samme niveau som stuegulvet. 
Ballerup kommune kan ikke acceptere, at terrasser opbygges bag støttemure. 
 
SP har tegnet forslag til trin og reposer som kommunen principielt har godkendt. 
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Skure er godkendt af kommunen. Udføres af gran, med pigmenteret  linoliebehandling 
tilsat fungicider. 
SP sikrer sig, at kommunen accepterer og godkender farve og behandling.  
 
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.  

 
Mahognibeklædning i nicher ved hoveddøre er accepteret. SP sikrer at det er foreneligt 
med lokalplanens bestemmelse vedrørende materialer og farver.  
 
2-3 jan. 2003 rømmes skure og etablering af parkeringsplads påbegyndes, samt rengøring 
indvendig i boligerne. 
 
Hårde hvidevarer, armaturer mv. indsættes umiddelbart før indflytning. 
Der rengøres inden der fuges. 
Haver er ikke sikkert færdige til 24.01.2003. 
 

 
13.06 Kvalitetssikring 

 
Sidste tilsynsrapport er Fag-byg 15, dateret 15.11.2002. 
TH efterlyste atter en fagtilsynsplan for at sikre, at ingeniør og arkitekt checker arbejdet. 
 
 

13.07            Konsulenter 
 
Der er kommet en pris fra Signe Guttormsen på hendes honorar.  
SP indstiller til bygherre at Signe Guttormsen udfører kunstprojektet. Han laver et øko-
nomisk overslag. 
Projektet omkring Super Channel ønskes overvejet. 
Martin Erik Andersens projekt med terrassetag virker for voldsomt, og er foreløbig fra-
valgt. 
 
Nichen hvori kunstværket skal placeres er udført.  
Kunstprojektet finansieres af fondsmidler, der endnu ikke er fundet. 
 
 

13.08           Myndigheder 
 
SP har tilsendt kommunen en terræntegning: KM 020 revision C af situationsplan, der 
forventes at blive godkendt. 
Trin og reposer er principielt godkendt af Ballerup Kommune 

 
13.09           Bygherre 

 
Bygherre afholder udgifter til landmåler som følge af Ballerups kommunes krav 
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13.10           Beboere 

 
Beboerne i nr. 8 og 14 har den 16.12.02 møde med SP om udestuer, terrasse og trin.  
 
Havearealet ud for bolig nr. 4, 5 og 6.  
Hæk plantes udenfor en pudset støttemur, der hæver havearealet på de 3 boliger. 
 
Boligens nøgle passer til postkasse og privat skur. Nøgle til bolig kan ikke anvendes til 
fælleshus da denne må forventes blive udlånt til fremmede. Der bliver en særlig nøgle til 
fælleshus og fælles skure. 
 
Matteret glas i badeværelse. Tilvalg ca. 900,- pr rude. 

 
13.11          Økonomi 

 
Tilbud om støttemur mod øst-skel er modtaget og er accepteret. 
 
 

13.12           Evt. 
- 
 

13.13          Næste møde 
 
Mangelgennemgang 6. januar 2003, kl. 10.00.   Bygherremøde nr. 14 aftales senere. 
   

 
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 
 


