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Fmd. for selskabsbestyrelsen 

 

 

 

 

 

Fmd. Seniorbofællesskabet Ydungaard 

(SBG). 

 

 

Ejendomsmester/afdelingsbestyrelsen 

Ejendomsmester ass. 

 

 

Projektleder  

Kontorchef 

Forvaltningskonsulent 

Landskabsarkitekt 

 

 

 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter (ref.) 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter (ref.) 

 

Pos. Emne 

00 Dagsorden 

 

 01. Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 4 afholdt den 18. 

december 2014. 

 

02. Projektforhold. MSP/JNE 

 

03. Udearealer-de grønne områder. MSP/JNE 

 

04. Diverse vedrørende udlejning. Dennis Christensen orienterer. DMC: 

 

05. Fremtidig proces. JNE orienterer om den fremtidige proces. MP beskriver 

det fremtidige forløb med seniorbofællesskabsgruppen.  

     

06. Eventuelt.   
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01 Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 4 afholdt d. 18. 

december 2014 

  

Seniorbofællesskabsgruppen.(SBG.) 

 

SBG: Ang. brændeovne kan man vente til SBG har afklaret en holdning hertil: 

JNE: Projektet kan måske forberedes for brændeovne. Myndighedsforhold skal 

afklares. Som udgangspunkt er der tænkt en pejs ind i fælleshuset. 

 

SBG: Ang. søen, kan man se på forskellige løsninger, evt. billigere?  

 

JNE: Alectia undersøger mulig løsninger. Der er ikke økonomi på søen endnu.  

 

MSP: Vi arbejder generelt mod de totaløkonomiske bedste løsninger.  

 

MSP: Vi ser på brand og indretning løbende. Som udgangspunkt har vi valgt, 

at der er plads til 56 personer. Det svarer til 1,5 pr. bolig.  

 

SBG: Orienterede om det faktum, at der er en del uenighed i selve 

seniorbofællesskabsgruppen. Dette er internt og man ønsker at holde 

et møde for at være mere entydige. 

 

Der er enkelte der føler ikke at blive hørte. 

 

Der var enkelte kommentarer omkring boligernes orientering, derefter kunne 

referatet godkendes.  
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02 Projektforhold   

 

 MSP: Gennemgik de indkomne kommentarer fra Seniorgruppen.  

 

     Der var kommentarer til planer af boliger, fælleshuset og de grønne 

fællesarealer med parkering. 

 

SBG: Havde følgende ønsker:  

 

SBG: Køkkener med åbning mod egen gård. Gerne som vinkelkøkkener.  

MSP: Mod nord fastholdes køkkenbord foran vindue. Mod syd og vest skabes åbne 

vinduespartier fra køkkenet. 

 

SBG: Gerne nedtagelige vægge for at opnå bedre rumligheder. 

MSP: VLA har tegnet nedtagelige vægge, hvor det statisk er muligt. 

 

SBG: Gerne taghældning på boligerne. 

MSP: Det har vi.  

 

SBG: Mere depotplads og gerne en loftlem med plads til julepynt mm.  

MSP: VLA har anvist en loftlem i soverum. Dette gælder dog ikke som alm. depot. 

 

SBG: Gangarealer var for store og man har et ønske om optimering af disse. 

MSP: VLA har vist en alternativ løsning i 4-værelses boligen med mindre gangareal. 

(Type Alternativ). 

 

SBG: Ønske om tilkøb af garage/overdækket parkering.  

JNE: Det er ikke noget der er med som udgangspunkt 

 

SBG: Vil gerne have gulvvarme. 

MSP: DAB og VLA ser på muligheden. Som udgangspunkt har vi gulvvarme, hvor der er 

tunge gulve. Dvs. i toilet, baderummet og i gangen. 

 

SBG: Ovenlys ville være dejligt. 

MSP: VLA har det med i tankerne. Det er økonomien, der i den sidste ende bliver 

udslagsgivende. 

 

SBG: Ønsker om ens haver. 

MSP: Det er ikke muligt at lave helt ens haver. 

 

SBG: Ønsker om en lokal mindre sø. 

MSP: VLA har tegnet en sø/dam ind, der indgår i LAR projektet for grunden. 

 

SBG: Gangarealer er for store. 

MSP: Det er vigtigt at vide, at der kræves et minimum af areal for at kunne 

manøvrere rundt i en kørestol. Derfor er der også en grænse for, hvor langt 

vi kan gå ned på areal i gangene.   

 

MSP: Fremlagde det opdaterede tegningsmateriale. 

 

Der var fremkommet et ønske om, at man får særlige boliger på 75 m2. 

En lille 3-værelses bolig eller en stor 2-værelses bolig.  

Der er nu skabt en serie af boligtyper på henholdsvis 65,76, 86 og 110 m2. 

 

MSP: Den alternative 2-værelses bolig på 75 m2 fremstår som en eksklusiv udgave af 

den alm. 2-værelses bolig. 

SBG: Er ikke interesserede i denne type. 

   

MSP: Den alternative 3-værelses bolig på 76 m2 var en mindre udgave af den alm. 3-

værelses bolig, dog mere kompakt.  

SBG: Denne type blev positivt modtaget. 

 

MSP: Den alternative 4-værelses bolig med lille entre og særlig mulighed for 

nedtagelig væg er en ny udgave af den almindelige 4 værelses bolig, der er 

blevet kritiseret for at have for meget entre. 
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SBG: Denne type blev vel modtaget. 

 

MSP: Gennemgik situationsplanen. Der var generel tilfredshed med denne.    

 

SBG: Kan man lave haver mod øst? 

MSP: Det mener vi man godt kan. Der er også en forhave mod vest. 

 

MSP: I denne proces har vi bestræbt os på at bevare nogle af de eksisterende træer. 

Det er ikke altid lige let og vi kommer med al sandsynlighed til at fjerne en 

del af beplantningen. 

 

SBG. Man skal være opmærksom på indkig i gavlene. 

MSP: Vi vil evt. lukke mod de befærdede stier. 

 

SBG: Kan man sløjfe en sti og placere et hus yderligere. 

JNE: Det kan ikke lade sig gøre vi er allerede mere end 200 m2 over det egentlige 

m2 mål. 

 

SBG: Er det muligt med køkkenbord foran vindue?  

MSP: Vi har begge versioner.  

 

SBG: Ønsker at fjerne en af dørene i 4-værelses boligen, for at opnå mere vægplads. 

MSP: Det er en mulighed. 

 

SBG: Der er kun 86 m2 netto i den store 4-værelses bolig, hvordan hænger det 

sammen? 

 

MSP: Der går meget areal til facaderne med tykke ydervægge. Vi har tegnet ydervægge 

til 600 mm. Det er forudsat, at vi regner med at have tunge facader i murene. 

     Vælger vi at lave facader som sto-pudsfacader, dvs. med en opbygning i tung 

bagmur 300 mm isolering afsluttet af et pudslag, så kan vi reducere 

facadedybden med mere end 100 mm.  

 

MSP: Vi har et referenceprojekt i Holte der har lette pudsede ydervægge. Dette 

kunne være et besøg værd. Generelt handler det om at ville acceptere, at lette 

facader kan være lidt sårbare mht. slag og stød. Til gængæld er de lette at 

vedligeholde med ny maling, ved fjernelse af graffiti.    

 

SBG: Er de overdækkede terrasser med i bruttoarealerne? 

MSP/JNE: Nej det er de ikke.  

 

SBG: Hvad med vedligehold af sto-pudsede huse.  

MSP/JNE Alle overflader skal vedligeholdes. 

 

SBG: Ang. ankomst til boligerne. Kan man gå ind i gavlene? 

MSP: Nej, man skal ind via haverne, hvor det er overskueligt. Det er tanken, at 

alle beboerne ankommer via den fælles ankomstzone. At etablere indgange i 

gavle og smøger er ikke godt, da det i vinterhalvåret bliver en mørk passage 

som vender væk fra fællesarealerne.  

 

MSP: Tage er udlagt som tagpap. Hvis det er økonomisk muligt vil vi gerne have 

     Sedum på vores fælleshus.  

 

SBG: Ang. fælleshuset. Er der skydedøre ind til værkstedet?  

MSP: Ja, det er tanken at projektet udbydes med skydedøre. 

 

SBG: Hvis man skal lave cykelreparationer i værkstedet-hvad så? 

MSP: Så skal man have en hård belægning på gulvet, pga. svineri med olie. 

Man bør reparere sine cykler udenfor ved terrassen, under halvtag. 

 

SBG: Man burde lave en dør til det fri fra værkstedet. 

MSP/JNE: Det ser vi på.   

 

SBG: Generelt vil vi have døre, så man kan komme til værksted/ kortklub, når nogen 

holder fest i det store lokale. 
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MSP: Det arbejder vi på. 

 

SBG: Hvad med Spabad?  

MSP/JNE: Det er ikke tanken og vi har en stram økonomi, der ikke kan indeholde 

dette ønske. 

 

SBG: Teknikrummet ser stort ud. 

MSP: Erfaringsmæssigt fylder teknikrum så meget. Det er tegnet på baggrund af et 

lignende projekt VLA har lavet. Vi anbefaler at fastholde arealet. 

 

SBG: Kan man lappe cykler i dette rum? 

MSP: Det er varmemesterens rum og skal ikke bruges til værksted. 

 

SBG: Er der nok toiletter. 

MSP: Det viste antal, anbefaler vi. 

 

  

03 Udearealer 

  

MEV gennemgik landskabsplanen og de mulige plantevalg.  

 

Der er bred enighed om de løsninger rådgiverne har valgt. Lave hække mm. 

Udfordringen er især den komprimerede lerholdige jord mht. beplantning. 

Der kan godt gå nogle år før træerne trives.  

Der skal tilføres noget muld på lerjorden, så der bliver bedre vækstbetingelser. 

Nogle steder kan man forestille sig, at det kan blive et lidt kuperet terræn. 

Vi tænker på hække i f.eks. avnbøg og taks.  

 

SBG: Har I tænkt på buksbom?  

 

MEV: Bøgen beholder bladene. Så bøg eller avnbøg tænker vi er en god løsning.  

SBG: Liguster er bare nemmere at klippe. 

  

MEV: Vi ser på det. Det er en lang proces og vi er ikke færdige endnu. 

  

  

04 Diverse vedrørende udlejning 

 

 JNE præsenterede Dennis Christensen. 

 

Kontorchef i DAB’s beboerservice, Dennis Christensen informerede vedr. 

spørgsmål om bl.a. opskrivning, lejekontrakter, ventelister, råderet, 

boligsikring og boligstøtte.  

 

DMC: Orientererede om opskrivning og ventelister. 

 

DMC: Før i tiden var det slavisk, direkte efter ventelisten. 

I dette her tilfælde laver man en fleksibel liste, så SBG kan komme til. 

Senere kan man lave en standardliste. 

 

Hvem har så ret til en bolig? 

Der er et alders kriterie på 55 år og ingen hjemmeboende børn. 

 

Man tilstræber, at det er ca. 1/3 del under 65 år.  

 

SBG: Hvem er med på boliglisten? Er vi der bor uden for kommunen også med? 

 

SBG: Det bliver snart afklaret på et møde,(konstatering). 

 

SBG: Hvad med den interne liste vi har her i gruppen? 

DMC: Det bestemmer bestyrelsen via nogle regler/kriterier bestyrelsen 

sætter. 



Sag: DAB Værløse almennyttige 

Boligselskab 

  

    

06-02 Møde 19.01.2015 Dato: 18.02.2015 

  Rev.:  

  Int.: MSP 

 

  6/7 

 

 
 

     Det behøver ikke være dem, der står først på listen, der får en bolig. 

 

SBG: Men hvad med dem der har været med fra starten i gruppen? 

SBG: Det skal vi have med på mødet med bestyrelsen,(konstatering). 

SG:  Det må også være via en samtale,(konstatering). 

 

DMC: I sætter nogle regler i bestyrelsen og så ser kommunen på dem i 

samarbejde med boligselskabet iht. gældende lovgivning. 

 

SBG: I starten af forløbet sikrede man, at dem der var på A- og B-listen 

fik en bolig, (konstatering). 

 

DMC: Det er ikke med i dette oplæg, men vi ser på det. Udefrakommende er 

ikke udelukkede. 

 

SP: Det skal igennem en lang proces, (konstatering). 

  

DMC: Orientererede om lejekontrakten. 

 

     Lejekontrakten vil ligne alm. kontrakter, man kender fra andre 

boligselskaber.  

     Der skal bl.a. være en husorden. Eks. må der være husdyr mm.. Dette 

skal i den sidste ende godkendes af bestyrelsen og boligselskabet. 

 

DMC: Orienterede om råderet. 

     Der er i sagens natur en del ting man gerne vil have mulighed for at 

lave i sin bolig. 

     Nogle ønsker måske en udestue, andre vil ændre på køkkenforholdene 

osv.  

     Disse forhold vil DAB være behjælpelige med at styre. 

 

SBG: Kan arkitekten se på det? 

DMC: I skal selv se på, hvad I har af ønsker.  

 

DMC: Orienterede om boligstøtte.  

 

SBG: Betyder formuen noget? 

DMC: Ja det gør den. I kan tjekke jeres forhold på Borger.dk 

     Det bør nævnes, at størrelsen af boligen betyder noget.  

     Det er sådan, at man som enlig kan få maksimal støtte op til 65 m2. 

     Det er sådan, at man som par kan få maksimal støtte op til 85 m2. 

     Endvidere er det sådan, at man ikke for støtte for boligareal, der 

ligger over de nævnte arealer.  

   

SBG: Er det bruttoarealer? 

DMC: Ja, det er det. 

 

SBG: Hvad koster indskud? 

DMC: Det koster 40.000 - 50.000 kr. for de største lejligheder og 25.000 - 

30.000 for de mindre boliger.  

 

JNE/MSP: Køkkener skal være standard i solid kvalitet til en fornuftig 

økonomi. 

     Hvidevarer diskuteres videre i SBG. 

  

05 Fremtidig proces  

 

 JNE gennemgik den fremtidige proces. 
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På baggrund af grundforhold som funderingsforhold og grundvand, kører der 

nu en række undersøgelser, der skal udmunde i en foreløbig teknisk 

konklusion.  Derefter ved vi, hvor husene kan placeres og hvorledes vi 

bedst tager hånd om regnvand og afvanding af grunden. 

Der er igangsat landmåler, der efter planen er klar omkr. 11. februar 2015. 

Dette medfører, at vores sag generelt er udskudt i ca. 6 uger. 

Landmålerplanen er vigtig for etablering af tilgængelighed i bebyggelsen og 

endelig udarbejdelse af landskabs- og bebyggelsesplan.  

 

JNE, henviste til tidsplanen. 

 

JNE: D. 22. januar 2015 skal afdelingen stemme om bebyggelsesplanen kan 

godkendes. 

 

Lokalplanen tager ca. 8 mdr. 

Arkitektarbejdet tager ca. 8-9 mdr. 

Derefter ligger en fase med udbud og licitation. 

Herefter startes byggefasen og byggeriet forventes færdigt omkr. juni 2018- 

hvis det går efter planen, uden uforudsete forhold.  

 

JNE: Max Pedersen vil køre et forløb med SBG i den kommende tid. Det op 

startes med et møde i Satellitten d. 26. februar kl. 19.00. 

 

MP: Det er meningen, at man via disse møder lærer hinanden bedre at kende. 

Møderne vil ligge på skiftende ugedage. 

 

SBG: Vi skal vel finde ud af, hvem der kan få en bolig, ellers ønsker vi 

ikke at deltage,(konstatering). 

 

MP: De forhold kan man også diskutere på disse møder. 

 

  

06 Eventuelt 

 

 Der indkom ikke noget til eventuelt. 

  

  

 

  

 

  

 

 

Sendt til mødedeltagere 

Kopi til: NO, CJE, SEJ ANH,  

 

 

 

 

 

 

 


