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Referat 

Emne: Renovering af Brøndby Boligselskab afd. 605, 606, 607 og 608 

Formål: Møde i byggeudvalget 

Sted: Hallingparken 2 Den 09.03.2015 Kl. 17.00–18.30 

Deltagere: Afd. 605 Brøndby Boligselskab 
Medlem Berit Baggers 

Suppleant Libbe Søegaard (afbud) 

Afd. 606 Brøndby Boligselskab 
Medlem Gert Hansen  

Suppleant Henning Pedersen 

Afd. 607 Brøndby Boligselskab 
Medlem Bent Rasmussen  

Suppleant Claus Blok 

Afd. 608 Brøndby Boligselskab Medlem Ramadan Nuredini 

Organisationsbestyrelsen Organisationsformand Michael Buch Barnes 

BB/Lejerbo 

Projektleder Line Eriksen, Lejerbo 

Projektrådgiver Henrik Kristensen, BB 

Beboerkoordinator John Frimann, BB 

HP4 kommunikation Ditte Clement Kristensen 

sbs rådgivning (ref.) Martin Kjølby 

 

Punkt Indhold 

 

1. Velkomst Michael Buch Barnes bød velkommen og takkede for et fint 

fremmøde. 

Martin Kjølby beklagede, at dagsordenen var blevet udsendt meget 

sent. 

 

2. Orientering om næste 

møde i FBU 

Dagsordenen for FBU-mødet blev udsendt den 06/03. 

Martin Kjølby/sbs gennemgik dagsordenspunkter og indhold. 

 

Under denne gennemgang blev følgende punkter bl.a. drøftet: 

 

Beboerprocessen: 

Det skal overvejes, hvordan der under beboerprocessen kan arbejdes 

med sms-/mailtjenester. Sådanne tjenester findes allerede i BB. 

 

Fokusgrupper: 

Der ønskes en fokusgruppe vedr. alternative energiformer, som f.eks. 

jordvarme, vindenergi og solfangere integreret i de nye facader. 

Det bør tilstræbes, at nogle af deltagerne i fokusgruppen ved noget 

om drift, for at kunne præge rådgiverne i den retning. 
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Genhusning: 

Vedr. genhusning blev det drøftet, om beboerne kan ændre mening 

efter at have været midlertidigt genhuset i 2 år, og derefter ønske en 

permanent genhusning. Der var enighed om, at dette bør undersøges 

af Lejerbos juridiske afdeling. (LIE) 

 

Designmanualen: 

Det skal afklares, hvordan BB evt. ønsker at udnytte tagetagerne på 

højhusene. Udnyttelse af tagetagerne er en del af Domus’ samlede 

vinderforslag. 

 

i-binder: 

Der var enighed om, at i-binder bør foreslås til FBU som den 

foretrukne leverandør, når der skal vælges platform til fildeling. 

 

3. Orientering om 

kommunikation 

Ditte gennemgik status på kommunikationsindsatsen. 

Kriseberedskabet er godkendt i FBU. 

Opdatering af hjemmesiden afventer at skiftet til den nye udbyder går 

i orden. 

På det FBU-mødet den 10/03 vil der blive fremlagt et oplæg til nogle 

”pakker” for HP4-aktiviteter på Kulturweekend 2015. 

Der er via redaktionsudvalget udarbejdet to genhusningspjecer: En 

for midlertidig genhusning og en for permanent genhusning. 

  

4. Skitsering inden for 

tilgængelighed og 

ombygninger 

 

Der var bordet rundt ros til Lis Strunge fra sbs, som har stået for 

møderne og skitseringen. Dog havde afd. 607 endnu ikke haft deres 

møde. 

Afd. 606 har sat sbs i værk med at udarbejde en 3D model af en 

bolig, for bedre at kunne visualisere mulighederne. 

 

5. Eventuelt Berit havde en rettelse til seneste referat (mødet afholdt den 29/01): 

Den omtalte tolkeydelse er ikke vedtaget i afd. 605. 

 

 

 

 


