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Beslutningsreferat 

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

Formål: Møde i byggeudvalget 

Sted: Hallingparken 2 Den 18.05.2015 Kl. 16.30–18.30 

Deltagere: Afd. 605 Brøndby Boligselskab 
Medlem Berit Baggers 

Suppleant Lizzi Jeppesen 

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 (afbud) 

Beboerkoordinator John Frimann, BB 

HP4 kommunikation Ditte Clement Kristensen 

sbs rådgivning (ref.) Martin Kjølby 

 

Punkt Indhold 

 

1. Velkomst MBB bød velkommen, og takkede for et fint fremmøde. 

 

2. Orientering om næste 

møde i FBU 

Martin Kjølby orienterede om dagsordenspunkter og indhold på det 

kommende møde i FBU, der blev afholdt den 19/05 – herunder bl.a. 

punkter om godkendelse af den foreløbige udgave af designmanualen 

for højhusene, tillægsydelser for Team Domus, og dato for det 

orienterende beboermøde i BB. 

 

Der var enighed i byggeudvalget om, at designmanualen ikke kunne 

godkendes på FBU-mødet den 19/05. Materialet var fremsendt for 

sent til at deltagerne kunne nå at sætte sig grundigt nok ind i det. 

Byggeudvalgets udmelding var derfor, at FBU-mødet den 19/05 skulle 

bruges til en grundig gennemgang og kommentering af den foreløbige 

udgave af designmanualen for højhusene. 

Der blev aftalt et fælles kommenteringsmøde for afd. 605-608 til 

afholdelse fredag den 22/05, kl. 16-18. 

 

Byggeudvalget forholdt sig derefter til beslutningsoplægget om 

igangsætning af ekstra ydelser hos Domus. Ydelserne omhandler 

skitsering af en alternativ altanløsning, samt oprettelse af et 

elektronisk tegningsgrundlag til brug for designmanualen. 
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Tegningsgrundlaget overdrages til bygherrerne, og det vil i større 

eller mindre grad kunne genbruges til de kommende rådgiverudbud.  

Byggeudvalget besluttede, at de ekstra ydelser igangsættes hos 

Domus, og at omkostningen (kr. 577.500 inkl. moms som en ramme) 

tages fra optionspuljen (optionspuljen er på kr. 1 mio. inkl. moms). 

 

3. Orientering om 

kommunikation 

Ditte orienterede om status på kommunikationsindsatsen. 

Kommissoriet for redaktionsudvalget er blevet revideret efter BB’s 

kommentarer, og efterfølgende godkendt i redaktionsudvalget. Der 

indstilles nu til, at udvalget ændrer navn til kommunikationsudvalget. 

 

Første udgave af den nye (og gratis) Brøndby Avis kommer på gaden 

lige inden KW 2015. Avisen udkommer månedligt. Ditte skriver en 

artikel om HP4 til avisen. MBB bemærkede, at der skal udarbejdes en 

ramme for Dittes tidsforbrug til arbejdet med disse artikler. (DKR) 

 

Fokusgrupperne er i fuld gang, og udvides nu med fokusgrupper for 

lavhusene, og for udearealer/centerpladser. BB’s byggeudvalg 

inviteres løbende til møderne via sbs. 

 

Der er planlagt en række HP4-aktiviteter på KW 2015, bl.a. et telt 

med samtalesaloner, et minitog, og en kreativ øvelse med at skære 

projektet ud i pap (ikke i overført betydning!). 

 

4. Eventuelt Line Eriksen overbragte en hilsen fra Kirstine Brøgger, der er ph.d. 

studerende, og fortsat søger et værelse i bebyggelsen – helst hos en 

familie, da hun gerne vil være tæt på livet, hvor det leves. 

 

 


