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REFERAT  BYGHERREMØDE NR. 2 D. 
30.10.2014 

  
Deltagere: Svend Pedersen       

    
Gruppen: 
Seniorbofælleskabet 
Ydungaard                
 
Øvrige deltagere: 
Rådgiver  
 
Christian Skov Schlüter 
 
Mikkel M. Rasmussen 
 
Max Pedersen     
 
Jane Nelson 
 
Michael Schytt Poulsen 
 
Morten Vestberg Hansen 

SP 
 
 
SY 
 
 
 
 
CSS 
 
MM 
 
MP 
 
JNE 
 
MSP 
 
MVH 

Afd./Selskabsbestyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
Ejendomsmester/afdelingsbestyrelsen
 
Ejendomsmester ass. 
 
Sociolog 
 
Projektleder v/DAB 
 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA) 
(ref.) 
 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA) 
(ref.) 

 
Pos. Emne 

00 Dagsorden 
 

 01. Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 1 afholdt den 6. 
oktober 2014 
 
02. Fælles målsætning for seniorgruppen 
 
03. Hvilke oplysninger/data findes der på grunden?  
 
04. Hvilke muligheder eller begrænsninger giver ovennævnte punkt? 
 
05. Gennemgang af VLA’s referencer 
     
06. Næste møde 
   
07. Eventuelt 
 

  
 Sociolog Max Petersen og hans virke blev præsenteret. Han var bl.a. med i 

projektet Boligtrivsel, en tidligere styregruppe, som stod for 70 boliger. 
Max Petersen skal deltage i møder for at være behjælpelig i processen. 

  
01 Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 1 afholdt 06.10.2014
  

Tidligere Værløse Kommune hedder nu Furesø Kommune. 
 
DAB og rådgiverne modtog et oplæg fra Seniorgruppen, med boligstørrelser og
ønsker vedrørende det nye byggeri.  

  
02 Fælles målsætning for seniorgruppen
 Der bliver igen refereret til den sociale bæredygtighed, da seniorgruppen 
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til sidste møde understregede, at de er bange for en lang boligstang. 
 
Hvad menes der med tre boligtyper? 
 
Det handler om tre forskellige størrelser bolig. Ikke tre forskellige 
udtryk. 
 
Hvad med en procesplan/tidsplan? Og kan der sendes sådan en ud? 
 
VLA præsenterede rollen som rådgivende arkitekter.  
Skemaundersøgelse omkring ønsker om type af bolig og huslejer bliver uddelt 
til seniorgruppen. Der bliver også opfordret til at komme med andre ideer 
og ønsker fra seniorgruppens side. Hvilke erfaringer kan man f.eks. tage 
med sig fra dagligdagen? 
 
Seniorgruppen havde lidt problemer med at angive antallet af m2 – derfor 
blev gruppen opfordret til at skrive i prosa. 
 
VLA vil sende referencer ud med eksempler på m2 fra VLA. 
 
Seniorgruppen var interesseret i, hvilken grad ønskerne i skemaet var 
bindende. 
 
Ønskerne er kun vejledende og er med til at give DAB og rådgiverne en ide 
om en fordeling af boligtyper og boligstørrelser. 
 
Det aftaltes, at gruppen udfyldte skemaerne i det omfang, det var muligt. 
For de personer, der havde brug for mere tid, vil formand Mathiias Larsen 
indsamle, scanne og sende til DAB, der derefter sender videre til VLA.  
 
Det blev diskuteret, hvilke emner, ønskerne kunne handle om. VLA kom med 
eksempler på skydedøre, hæve-sænke borde, gulvtyper, ovenlys mm. 
Standardmål skal naturligvis opfyldes- og hensyn til gældende 
bygningsreglement, samt tilgængelighedskrav. 
 
Spørgsmål ang. fælleshus: Hvor stort, og hvad skal det kunne? Fælleshusets 
m2 vil afhænge af antal boliger og procentdel af boligmassen. 
 
Flere af medlemmerne i seniorgruppen har lidt svært ved at overskue VLA´s 
hjemmeside. VLA kan loade en USB-nøgle og udsende til formand Mathiias 
Larsen 
 
Seniorgruppen er meget interesseret i, hvad der menes med energihuse? Hvor 
meget skal vi have af det? 
 
Der findes mindstekrav, der skal opfyldes, men der kan ønskes yderligere 
tiltag. Det er dog dyrere at opføre, men billigere i drift. 
 
Der blev omtalt et eksempel fra et projekt i Furesø Kommune, som man har 
draget nogle gode erfaringer med (Svend Pedersen). 
 
Hvor meget skal der regnes brutto/netto forhold ift. m2? 
 
Det kommer an på projektets karakter, men VLA går meget ind for rækkehuse, 
som deler vægge. Det giver gode brutto-netto forhold. Denne type af 
bebyggelser har mindre varmeregninger pga. mindre overflader. 
 
Hvad menes der med bæredygtigt byggeri? Og hvordan finder vi ud af, hvad vi 
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vil have? 
 
VLA gennemgik flere aspekter af bæredygtighed. Herunder 
opvarmningsløsninger, solceller, større isolering mm. VLA lagde særlig vægt 
på, at produkter vi skal bruge, skal være godkendte. Det er også vigtigt, 
at byggemetoden er rentabel, og at vi undgår fugt og andre skader i 
byggeperioden. 
 
Seniorgruppen overvejer at lave en mindre gruppe, som kan diskutere 
ovennævnte punkt. 
 
Det bæredygtige perspektiv er noget, der løbende kan indarbejdes i 
projektet med input og ønsker fra møderne. Bl.a. driften af husene er 
vigtigt at se på, for der kan spares penge i længden, bl.a. ved at anvende 
materialer med begrænset vedligehold.  
 
Ang. Max Petersens rolle: Det blev besluttet, at der laves et møde med ham 
så hurtigt så muligt, således at alle sociale aktiviteter/tiltag kan 
gennemgås med ham. 
 
Der afholdes møde med Max Petersen torsdag d. 13.11.2014 – Mathiias Larsen 
vil fremkomme med tid og sted. VLA har indvilliget i at deltage på 
sidelinjen, dette for at skabe en tæt relation i processen.  
  
VLA har tegninger med boligeksempler med til næste møde i slutningen af 
november, som seniorgruppen kan kommentere på. 

  
03 Hvilke oplysninger/data findes der på grunden?

 
 Svend Petersen gennemgik lidt historik omkring grunden. Pt. kan rådgiver 

ikke udtale sig nærmere om jordbundsforholdene på grunden. Bestyrelsen skal 
godkende indstillingen, inden diverse jordbundsundersøgelser skal 
iværksættes.  
 
Hvordan ser det ud med bebyggelsesprocenten? 
 
Det afhænger af de kommende jordbundsundersøgelser. Men der bliver 
umiddelbart ikke ændret på omfanget og placeringen af byggegrunden. Det er 
besluttet i bestyrelsen. 
 
Hvad med vandet på grunden? Andre beboere i området har erfaret vand på 
grunden. 
 
Det understreges igen, at der vil blive lavet jordbundsundersøgelser samt 
screening for forurening.  
Der blev spurgt en del til forureningskilder og et bål, som bl.a. havde 
været på stedet. 
 
Rådgiverne vil ikke gætte og opfordrer til, at man venter på prøverne og 
ingeniørens vurdering.  
 
VLA vil arbejde parallelt med arkitektarbejdet (boligplaner) for ikke at 
tabe tid i det korte forløb. Boligplanerne vil danne rammen om næste 
workshop.  
 
Hvad med forsyningsforhold: varme, vand, telefon, TV mm.   
 
Alle forhold bliver afklaret senere. Emnet hører ikke til mødet i dag. 
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04 Hvilke muligheder eller begrænsninger giver overnævnte?
 Der blev igen gjort opmærksom på, at bebyggelsesplanen ar afhængig af de 

forestående undersøgelser.  
Der blev spurgt, om der kunne placeres bebyggelse andet sted på grunden. 
Eksempelvis på området, hvor ejendomskontoret ligger. 
 
Det blev afvist.  

  
05 Gennemgang af VLA’s referencer
 VLA gennemgik referencer, der strækker sig over en bred vifte af 

boligtyper, som alle er almene boliger. Fælles for næsten alle er: de har 
en stor grad af bæredygtighed - energi 0 – med sociale tiltag, er handicap-
venlige mm. 
Til sidst viste VLA deres seniorbofællesskab fra Kløvermarken i Ballerup.  

  
06 Næste møde 
 D. 27.11.2014 kl. 13.30 – 16.00 
  
07 Eventuelt 
 Der blev gjort opmærksom på, at al kommunikation sker gennem Jane Nelson 

fra DAB. Dette er almindelig procedure. 
 
Der bliver udarbejdet en tidsplan af VLA i samarbejde med DAB og sociolog. 
Det understreges, at der skal være fokus på, hvad seniorgruppen ønsker til 
dette møde, så arkitekten (VLA) har noget at gå videre med. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


