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Referat 

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

Formål: Møde i byggeudvalget 

Sted: Nygårds Plads 27 Den 07.06.2017 Kl. 16.00–17.30 

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 Søren Sørensen 

Suppleant Annette Jönsson 

Afd. 608 Brøndby Boligselskab 
Medlem Shahbaz Chauhan - deltog ikke 

Suppleant Malik Tahir – deltog ikke 

Organisationsbestyrelsen Organisationsformand Michael Buch Barnes 

BB Beboerkoordinator John Frimann 

Lejerbo Projektleder Hakan Tasdemir 

sbs rådgivning (ref.) Martin Kjølby 

 

Punkt Indhold 

 

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

2. Gennemgang af FBU-
dagsorden 

Næste FBU-møde afholdes den 13. juni i Café Perlen. 

MKJ orienterede om, at dagsordenspunkterne overvejende handler om 

nedrivningen. MBB supplerede med, at det derfor er ”frivilligt” for BB’s 

byggeudvalg, om man vil deltage i mødet. 

 

3. Tidsplan for renovering 
af BB’s højhuse 

HAT orienterede om, at Landsbyggefonden nu har udmeldt, at BB godt 

kan arbejde videre med de pcb-fri højhuse – dog uden garanti for 

tidspunktet for skema A. 

I første omgang skal der indsendes reviderede budgetark og skitser på 

tilgængelighedsboliger til fonden. Dette sørger Lejerbo og sbs for. 

Skitser på tilgængelighedsboliger er udarbejdet og godkendt i 

afdelingerne tidligere, og skal derfor ikke revideres, men blot indsendes. 

Efterfølgende – dvs. når fonden har meldt tilbage med grønt lys for at gå 

videre – skal der gennemføres et rådgiverudbud lige som i 2016. 

MBB forespurgte, om OB skal være med ved udvælgelsen af rådgivere. 

Der var enighed om at gøre det på samme måde som sidst, dvs. at OB 

får forelagt byggeudvalgets valg af rådgiver til endelig beslutning, når 

byggeudvalget har truffet en afgørelse. 

 

4. Status på vindturbiner JOF orienterede om, at salget af det oprindelige produkt er overgået til 

firmaet Ollerup El. JOF havde dog ”opsporet” en nyere dansk opfindelse 
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fra 2012, og der blev runddelt en artikel om dette. 

MBB havde været i dialog med ”Den Grønne Fond” for at afklare evt. 

muligheder for et samarbejde. Det blev aftalt, at JOF tager kontakt til 

Den Grønne Fond for at få et møde i stand, hvor også BB’s 

forretningsfører Christen Jensen deltager. 

 

5. Nyhedsbrev JOF orienterede om, at nyhedsbrevet er næsten klart. Budskabet er, at 

Landsbyggefonden nu har udmeldt, at BB godt kan arbejde videre med 

de pcb-fri højhuse – dog uden garanti for tidspunktet for skema A. 

Desuden vil der være information om status og proces for nedrivningen. 

 

6. Eventuelt Ingen bemærkninger. 

 

 

Tak for et godt møde! 


