
Sag: DAB Værløse Almennyttige 
Boligselskab 

  

    
06-02 Møde 18.12.2014 Dato: 06.01.2015 
  Rev.:  
  Int.: MSP 
 

  1/6

 

REFERAT  Bygherremøde nr. 4 
 

18.12.2014

  
Deltagere: Svend Pedersen 

 
Gruppen: 
Seniorbofælleskabet 
Ydungaard 
 
Mathiias Larsen 
 
Øvrige deltagere: 
Rådgiver  
 
Christian Skov Schlüter 
 
Mikkel M. Rasmussen 
     
Jane Nelson 
 
Mette Veje Hansen 
 
Michael Schytt Poulsen 
 
Morten Vestberg Hansen 

SP 
 
 
SY 
 
 
ML 
 
 
 
 
CSS 
 
MMR 
 
JNE 
 
MEV 
 
MSP 
 
MVH 

Fmd. for selskabsbestyrelsen 
 
 
 
 
 
Fmd. Seniorbofællesskabet Ydungaard
 
 
 
 
Ejendomsmester/afdelingsbestyrelsen
 
Ejendomsmester ass. 
 
Projektleder v/DAB 
 
Landskabsarkitekt. 
 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA) 
(ref.) 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA) 
(ref.) 

 
Pos. Emne 

00 Dagsorden 
 

 01. Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 3 afholdt den 27. 
november. 2014 
 
02. Status vedr. geoteknisk undersøgelse, miljøteknisk screening af grunden 
og notat vedr. LAR og funderingsmuligheder samt behov for supplerende 
undersøgelser v/MSP/JNE 
 
03. Foreløbig tidsplan. MSP/JNE 
 
04. Resultat af workshop på møde d.27.november 2014. MSP.  
 
05. Projektforhold. MSP. 
     
06. Udearealer. MVE. 
   
07. Næste møde. JNE. 
 
08. Eventuelt. JNE. 
 

  
01 Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 3 afholdt  d. 27. 

november 2014 
 

 Seniorgruppen spørger til, hvorfor der i ikke bliver sat navne ud for 
spørgsmålene i referatet. 
JNE: vi bruger ikke navne, når vi noterer spørgsmål. 
Øvrige fra DAB og Rådgiverne benævnes med initialer.   
Under eventuelt, fik vi bekræftet, at der er sendt en ansøgning til 
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bestyrelsen af Seniorbofællesskabsgruppen mht. deltagelse i 
byggeudvalgsmøder. 
Dette kunne bekræftes af SP.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer. 
 

02 Status vedrørende geoteknisk undersøgelse, miljøteknisk screening af 
grunden og notat vedr. LAR og funderingsmuligheder samt behov for 
supplerende undersøgelser v/MSP 
 

 MSP/ JNE: Den geotekniske undersøgelse peger på, at det er en grund, hvor 
vandspejlet ligger højt. Dette skyldes at et lerlag ligger og blokerer for 
nedsivning. 
Rådgiver, Alectia har påpeget dette problem og foreslået nogle 
løsningsmodeller.  
 
DAB samt rådgivere kommer fra et møde med Furesø Kommune, hvor disse 
problemstillinger har været hovedtemaet. 
 
Generelt er grunden ikke anvendelig for LAR- lokalt afledning af regnvand. 
Alectia har set på muligheden for at etablere et regnvandsbassin, således 
at vandet forsinkes for derefter at udlede via normal kloakering.  
Alectia skal en videre undersøges om en eksisterende ledning, der ligger på 
grunden kan anvendes i sammenhæng med tilkobling på eksisterende føringer. 
 
I forbindelse med afvandingen er det hensigten at placere en ”sø” der hvor 
grunden er lavest. Placeringen af søen skal være på grundens laveste 
område.VLA har udarbejdet en situationsplan, der viser dette. 
 
Det kan oplyses, at der skal fremskaffes tilladelser hos myndighederne til 
afledningsløsninger.  
 
 
 
 
 
 

  
03 Foreløbig tidsplan. 

 
  

MSP gennemgik tidsplanen i store træk. Det vil generelt være 
jordbundsforholdene og afvandingen, der kan have betydning for tidplanen. 
DAB og rådgivere skønner, at dette vil medføre en forskydning på hen mod 
ca. 6. uger. 
Vi forventer, at materialet, der skal gennemgås i dag, skal kommenteres og 
derefter vurderes, for senere at indarbejdes i det samlede 
tegningsmateriale. Kommenteringen v/ seniorgruppen sker over julen og 
indarbejdes af rådgiverne straks efter nytår.  
Generelt er der en naturlig pause pga. juleferien for rådgiverne. Opstart 
med sagen sker 05 januar. Der vil være en løbende dialog mellem Bygherren/ 
DAB og rådgiverne frem mod den sidste gennemgang, 19. januar 2015.  
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04 Resultat af workshop på møde den. 27. november 2014.

 
  

MSP takkede for det indleverede materiale og gennemgik seniorgruppens 
kommentarer. 
 
Generelt var der flere sammenfald mht. kommentarer.  
 
Fælleshuset: Seniorgruppen var positiv over for forslag A.  
Gerne mindre depot og ligeledes ser man også gerne et mindre gæsteværelse. 
Gæsteværelset kunne ligeledes bruges til mindre møder og kontorvirksomhed. 
Der ønskes ikke en dobbeltseng i gæsteværelset. Det er et stort ønske at 
fælleshuset har en pejs. 
Man skal kunne sidde 56 personer.  
 
Boligerne: Seniorgruppen var positive over for boligtype A og boligtype B. 
Boligtype B og B1 var ikke tilfredsstillende. Boligtype C var nogenlunde 
tilfredsstillende. 
 
MSP gennemgik de valgte boligstørrelser, der er landet på henholdsvis 65 m2 
for en 2 værelses bolig. 86 m2 for en 3 værelses bolig og 110 m2 for en 4 
værelses bolig. 
 
Seniorgruppen. Vi er en diffus gruppe med mange meninger, derfor også mange 
divergerende ønsker.  
 
MSP: Vi har lyttet til jeres input og vurderet ud fra økonomi og generel 
fornuft, hvilket har ført til disse tiltag.  
 
 
 

  
05 Projektforhold.  

 
 MSP gennemgik situationsplanen med boligdispositionen. Som udgangspunkt er 

der placeret i alt 36 boligtyper, som 2, 3 og 4 værelsesboliger, varierende 
fra 65 til 110 m2. 
Vi arbejder stadigvæk med boligtype fordelingen.  
 
Boligerne udlægges omkring en grønning med et fælleshus. Der var skabt 
adgang til bebyggelsen fra langhusets vestlige grundstykke og Kirke Værløse
vej. Her er tænkt anlagt en hovedparkering omkranset af bøgepur. Der skabes 
plads til 44 personbiler. Der føres en køre og redningsvej gennem 
bebyggelsen, der giver mulighed for afsætning af handicappede og dårligt 
gående. 
Fælleshuset placeres centralt, således at alle beboere får visuel kontakt 
til huset. I forbindelse med fælleshuset skabes en mindre sø, hvor grunden 
har en natur lavning.  
Fælleshuset får terrasser med mulighed for ophold i det fri samt under 
overdækket udeareal.  
 
Boligstrukturen er tænkt med små forskydninger, både for at skabe intime 
zoner og for at de enkelte bygninger kan tilpasse sig terrænet. 
For at skabe plads til denne type bebyggelse øges grundens anslåede areal 
fra 11.300 m2 til 16.500 m2. 
Planlægningen og dispositionen af boligstrukturen skabes i samarbejde med 
Mette Veje Hansen, landskabsarkitekten fra DAB. 
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SP gjorde opmærksom på, at den foreslåede bebyggelsesplan afviger fra 
forrige oplæg. SP mente, at dette ville give udfordringer mht. godkendelse.
 
JNE gav udtryk for, at den valgte boligkomposition var hensynsfuld overfor 
terrænet og langhuset. 
 
Seniorgruppen spurgte til parkering tæt på boligerne. 
 
MSP: Der bliver mulighed for afsætningspladser og særlige pladser der 
henvender sig til dårligt gående og handicappede. Vi kan forestille os, at 
der anvendes græsarmering, der er med til at skabe et mere grønt præg.    
 
Der var en positiv stemning over for valget af bebyggelsesplan.  
 
MSP gennemgik boligtyperne, der fremstår som 2, 3 og 4 værelses boliger. 
 
JNE: Gjorde opmærksom på, at det var tvivlsomt om, at der var økonomi til 
at lægge Sedum-mos på tagene. Der er derud over nu problemer med lette 
konstruktioner og Sedumbelægning.  
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt være sikre på at kunne rumme denne 
belægning inden for budgettet.  
 
MSP: På nogle af planerne har vi vendt stue mod stue, for at skabe stille 
Zoner for soveværelserne.  
 
Seniorgruppen: Kan man minimere gangstørrelserne? 
 
MSP: Det kan man muligvis i 4 værelsesboligen.  
 
 
MSP gennemgik Fælleshuset. 
 
Seniorgruppen: Hvorfor er teknikrummet så stort? 
 
MSP: Vores erfaring fortæller os, at et fælleshus af denne størrelse har 
brug for et teknikrum af disse dimensioner.  
 
Seniorgruppen: Sidste forslag til fælleshus var bedre, nu er der gennemgang 
i festlokalet. 
 
Seniorgruppen: Der mangler mulighed for opdeling og man vil gerne have et 
strikkerum. 
 
MSP: Vi tænker at der skal etableres opdeling af det store rum. Vi har 
anvist et værksted/ hobbyrum, som et selvstændigt rum.  
 
Seniorgruppen: Gæsteværelset skal kunne bruges til kontor. 
 
JNE: Et værelse er nok og man kan lave en sovesofa eller to til besøgende. 
Derved kan rummet bruges til både overnatning og kontor.  
 
Seniorgruppen: Kommer der skorstene på bebyggelsen? 
 
MSP: Der er som udgangspunkt ikke skorstene, kun på fælleshuset. Det er dog 
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afhængigt af, hvilke krav der vi komme fra Værløse Kommune.  
 
SP: Til oplysning, så skal bestyrelsen være med til at godkende eventulle 
tiltag. 
 
Seniorgruppen: En enkelt person kunne forestille sig, at det måske var 10% 
der havde brændeovn. 
 
MSP/JNE: Undersøger senere om brændeovne kan anvendes og det kan lade sig 
gøre mht. forurening og Myndighedskrav og tekniske krav. 
 
Seniorgruppen: Hvad med vinkelstuer? 
 
MSP: Der er ikke vinkelstuer i forslagene. Stuerne er gennemlyste og der er 
gjort mange øvrige tiltag for at imødekomme beboerønskerne. 
 
Seniorgruppen: Depoter i husene, hvad med dem? 
 
MSP: Depoter er lagt i skurene. 
 
MVE gennemgik de landskabelige kvaliteter og udfordringer på grunden. 
Grunden er skrånende og der er mulighed for at placere en lille sø på det 
laveste punkt.  
Afvanding af grunden skal med stor sandsynlighed løses af nedgravede 
forsinkelses-bassiner. 
 
MVE lagde vægt på, at man udnytter grunden ved den viste boligplacering. 
Der var mulighed for, at bevare enkelte trægrupper.  Der er bl.a. et lille 
vandløb/grøft som kan bevares og fremover kan blive en del af den samlede 
havekomposition. 
 
Der var tænkt på flisebelægninger ved indgangspartierne og træhegn mellem 
husene. Evt. bøgepur ved parkeringspladsen. Solitære træer ved den fælles 
grønning. Haverne er tænkt som græsplæner. 
 
MSP: Parkering skal bearbejde, således at den fremstår mere i slægt med det 
samlede projekt. 
 
Seniorgruppen: Hvad med overdækket parkering? 
JNE: Sandsynligvis vil økonomien ikke kunne rumme overdækkede p-pladser, 
men lad os holde muligheden åben. 
 
Seniorgruppen: Hvad med nogle færre overdækkede p-pladser? 
JNE: Måske som udlejning, vil undersøge dette senere.  
 
Seniorgruppen: Hvad med nogle mere spændende by-have temaer. Det kunne være 
spisetema, eller en æblelund. 
 
MVE: Det skal vurderes om det er i haverne man selv tager initiativ til 
dette eller på fællesarealerne. Det kræver vedligehold.  
 
Seniorgruppen: Kommentar. Frugter sviner når de falder ned og der skal 
holdes rent, ellers sætter alt sig under skoene.   
 
Seniorgruppen: 160 cm hegn er fint.  
 
Seniorgruppen: Hvad med skygge i haverne? 
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MSP: Det vil være en vurdering, hvilke træer der skal bestå og det er 
klart, at der skal være lys i haverne. Det er generelt svært at bevare 
træer og derfor er en senere kvalificeret vurdering nødvendig. Der er ingen 
træer der er fredede. 
 
Seniorgruppen: Konstatering, Træer suger vand. 
 
Seniorgruppen: Hvad med bassinet/ den lille sø og sikkerhed. Vil der komme 
et grimt hegn? 
 
MSP: Vi kan lave et begrønnet hegn. 
 
JNE : Der er ikke krav til hegn. 
 
SP: Gjorde opmærksom på, at alt kræver vedligehold og det skal bekostes af 
afdelingen.    
 
 
Seniorgruppen: Konstatering, åbne render og grøfter er fint til afledning 
af vand.   
 
Seniorgruppen: konstatering, man skal ikke plante træer oven på 
rørledninger, det giver skader.  
 
   
Seniorgruppen: Er træ-grupperne fredet? 
MVE: Det er de ikke.   
 
 

  
06 Næste møde 

 
 D. 19.12.2014 kl. 13.30 – 15.30 
  
07 Eventuelt 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


