
 

R E F E R A T 
 

 

Mødetitel  Afdelingsbestyrelsesmøde   

 

Tid og Sted  25. april 2016, kl. 19.00-21.00 i 1015 Egeløvparken 

 

Deltagere:  Lone Juhl-Hansen, Henrik, B. Hansen, Kim Kristensen, Jan Westlund 

  René R. Pape, Lars Madsen, Mette Thiberg og Mette Skouenborg 

 

Referent:  Mette Skouenborg (mesk@3b.dk) 

 

 

Indledning 

De igangsatte forundersøgelser, som skal danne grundlag for en beslutning om at indsende en 

foreløbig helhedsplanansøgning til Landsbyggefonden er gennemført, herunder også en beboer-

inddragelsesproces og byggeafdelingen har på den baggrund udarbejdet en handleplan, dateret 

april 2016 med anvisning af hvilke bygningsdele der bør medtages i en helhedsplan samt en kort-

lægning af hvilke af disse arbejder Landsbyggefonden forventeligt kan/vil yde støtte til. 

 

Formålet med nærværende møde, var at gennemgå handleplanens resultat og på den baggrund 

at beslutte hvilken vej vi skal gå herfra – dvs. om vi skal gå videre med en Landsbyggefondssag 

eller om arbejderne skal gennemføres som almindelig renovering/vedligeholdelse.  

 

Indledningsvist er det byggeafdelingens vurdering, at der med det nuværende materiale ikke er 

tilstrækkelig basis for at søge Landsbyggefonden om renoveringsstøtte, da størsteparten af de 

arbejder der peges på omhandler almindelig vedligehold. Hvis vi skal indsende sagen til Lands-

byggefonden er der således behov for at argumentationen for de påkrævede arbejder styrkes 

yderligere på en række punkter som diskuteres i de følgende afsnit.  

 

1. Gennemgang af handleplan for den fremtidige proces 

Lars startede med at gennemgå handleplanens byggetekniske punkter samt det sammenfattende 

oversigtsskema fra beboerinddragelsesprocessen. 

Følgende forhold blev drøftet undervejs i gennemgangen: 

 

Gulvene: Problemerne opleves langt fra som løst efter den gennemførte facaderenovering. Der 

opleves fortsat problemer med kulde og træk. Afhjælpningen mod skadedyr har dog hjulpet. 

 

Radon: Problemer med radon støttes ikke af Landsbyggefonden, da det ikke er et opretningsar-

bejde, men et geoteknisk problem.  
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De steder der er blevet registreret et forhøjet niveau af radon, er problemet blevet forsøgt afhjulpet 

med mekanisk udsugning. Jan Westlund oplyser at den mekaniske udsugning i disse tilfælde har 

sørget for, at luftfugtigheden er blevet sænket fra 50 til 30 %.  

 

Varmvandsbeholder: Det kan overvejes i forbindelse med en fremtidssikring når der skal ske en 

udskiftning af varmvandbeholderen, om der i stedet for skal etableres en varmeveksler der kan 

fungere på strøm om sommeren. Som det er nu sendes der ca. 70° varmt vand rundt, alene til 

opvarmning af det varme brugsvand i sommerperioden.  

Hvis Afdelingsbestyrelsen ønsker det, kan der udregnes et budget på dette og det kan blive un-

dersøgt nærmere. 

 

Problemer med fugt og skimmel: De fleste skimmelforekomster der er blevet registreret, har været 

på bagsiden af væggen i badeværelserne. Vararmemester Jan Westlund har indtil videre løst pro-

blemet med nye gummifuger, der har sikret at væggen kan udtørre. 

 

En anden gruppe skimmelforekomster, som der er blevet registreret har været på de kolde ydre-

vægge, hvor der typisk har været placeret senge eller skabe direkte opad væggen. Dette kan lø-

ses ved at lave et mellemrum på ca. 10 cm., som sikre luftgennemstrømning.   

Driften har øget fokus på ventilationen når de kommer rundt i boligerne, i forbindelse med andre 

sager. Ofte oplever de, at ventilationskanalerne er enten lukket eller malet over, så der ikke er 

ordentligt luftskifte i boligerne.  

 

Som skaderne og problemerne på nuværende tidspunkt er oplyst, kan de ikke indgå som et gen-

opretningsarbejde – dvs. med støtte fra Landsbyggefonden, da en stor del af det er brugeradfærd. 

Derfor skal skimmelproblemerne undersøges nærmere og vise sig mere omfattende, for at det 

ville kunne indgå i en evt. helhedsplan.  

 

Husleje: Når der arbejdes videre med huslejeniveauet og eventuelle konsekvenser, skal det note-

res at huslejeniveauet på 740 kr./m2 er uden vindues- og facaderenoveringen, der udgør yderlige-

re 105 kr./ m2 ekstra pr. måned De næste xxår  

Dette betyder dog fortsat, at Egeløvparkens huslejeniveau er under gennemsnittet for lignende tæt 

lavt byggeri i området. Landsbyggefonden arbejder pt. med et gennemsnitpå 975 kr./mrd. i Kø-

benhavnsområdet.  

Det gennemsnitlige huslejeniveau siger ikke noget om afdelingens forbrug eller boligens kvalitet.  

 

Solceller: Det udarbejede budget for etablering af solceller i afdelingen skal opdateres, og tages 

med i udarbejdelsen af mulige scenarier i fremtidssikringen af Egeløvparken. 

 

 

2. Supplerende undersøgelser 

Det er Afdelingsbestyrelsens oplevelse, at der er store problemer og potentielle skader rundt om-

kring, som pt. er forsøgt løst med lappeløsninger og hvor der ikke er lang levetid tilbage. De øn-



 

sker derfor at der igangsættes supplerende undersøgelser med fokus på skimmel og tekniske 

installationer, før der træffes en endelig beslutning om ansøgning til LBF.  

 

BYG skal undersøge, hvor meget der er tilbage af budgettet til supplerende undersøgelser. Hvis 

der ikke er nok midler til de ønskede undersøgelser, skal det i Afdelingsbestyrelsen besluttes, om 

og hvordan supplerende undersøgelser kan igangsættes.  

 

Spørgeskemaundersøgelse: I forbindelse med de supplerende undersøgelser, blev det besluttet 

at der i første omgang foretages en spørgeskemaundersøgelse hos beboerne. Denne undersø-

gelse skal danne grundlag for at få igangsat evt. supplerende tekniske undersøgelser.  

Det er vigtigt at spørgsmålene, også, retter sig mod ”ikke synlige” skimmelskader, som eksempel-

vis problemer med lugtgener og velkendte problemer ved gang og badeværelse. 

 

Når BYG har udarbejdet et udkast til spørgeskema i samarbejde med Driftschef René R. Pape og 

varmemester Jan Westlund, skal det foreligges Afdelingsbestyrelsen så de kan komme med tilfø-

jelser ift. deres kendskab til boligerne. 

 

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne, skal der spørges til om beboerne er interesse-

rede i at få foretaget supplerende tekniske undersøgelser og/eller termografering af deres bolig, 

så vi ved hvor vi kan henvende os efterfølgende.  

 

Igangsættelse af supplerende undersøgelser: 

Når der foreligger et udgangspunkt fra spørgeskemaundersøgelserne, blev det besluttet at der 

efterfølgende skal igangsættes supplerende undersøgelser med fokus på: 

- Skimmel 

- Tekniske installationer 

- evt. Termografering 

Der er flere beboere der fortsat oplever kuldeproblemer, derfor kan det overvejes om der 

skal foretages en termografiring, der kan påvise eventuelle kuldebroer og vise hvordan det 

ser ud med den nye facade. Termografifotografering kan dog tidligst udføres til efteråret 

hvor ude temperaturene er lave nok til af måle forskellene.  

 

Overblik over registrerede problemer og udførte arbejder: 

Derudover udarbejder Driften et overblik registrerede problemer med skimmel, samt arbejder ud-

ført i forbindelse med skimmel gennem tiden. 

Efterfølgende skal der udarbejdes en kortlægning af, hvilke arbejder der skal igangsættes ift. ak-

tuelle problemer, som eksempelvis rensning af udsugningskanaler.  

 

Eksisterende undersøgelser: 

Der foreligger en omfattende Tilstandsrapport fra 2009. Derudover er der ved at blive udarbejdet 

det 5-årige Bygningseftersyn for Egeløvparken. Eventuelle problemer påpeget i de to rapporter 

medtages i det samlede overblik over afdelingens tilstand.  



 

 

 

3. Videre proces for fremtidssikring af Egeløvparken 

Når der er blevet foretaget rundspørge hos beboerne, evt. supplerende undersøgelser, samt skabt 

det fornødne overblik over afdelingens arbejder, skal det vurderes på ny hvordan den videre pro-

ces gribes an.  

 

Uanset om det bliver kørt som en sag i Landsbyggefond-regi eller som en almindelig byggesag, 

skal der udarbejdes nogle scenarier og budgetter, så afdelingen kan se huslejekonsekvenser de 

forskellige arbejder.  

Hvis det bliver kørt i Landsbyggefond-regi, skal afdelingen være indstillet på, at hvis Landsbygge-

fonden godkender afdelingens ansøgning, vil selve byggesagen ikke gå i gang, inden for de næ-

ste 5-8 år. I så fald skal der lægges en renoveringsplan for de akutte arbejder, som indskrives i 

ansøgningen.  

 

 

4. Ejendomsudvikling på center- og Nettogrunden 

Kommunen har varslet at de inden for de nærmeste år vil samle deres hjælpemiddelcentraler et 

sted i kommunen. Det betyder at de forventeligt vil opsige deres lejemål i Egeløvparken. Parallelt 

med dette opleves erhvervsarealet som utidssvarende og det vurderes at der er behov for at få 

kigget på samlet fremadrettet brug af arealerne. 

 

Afdelingsbestyrelsens ønskescenarie er at der etableres et beboerhus på Nettogrunden, da det 

ligger lidt afsides og uforstyrret, hvilket betyder at der er plads til at holde arrangementer om afte-

nen, hvor det kan larme lidt sent. I forlængelse af beboerlokalerne, efterspørger Afdelingsbestyrel-

sen et evt. ”beboerhotel”, små lokaler der kan lejes ud til overnattende gæster. Ydermere efter-

spørges muligheder for at rumme andre funktioner , der kan være med til at skabe daglig aktivitet, 

som eksempelvis en café. 

 

Som det er nu er der max 20-25 udlejninger om året i de nuværende kælderlokaler på centergrun-

den. På centergrunden ønsker afdelingsbestyrelsen at de eksisterende bygninger rives ned, dog 

med bevarelse af kælderlokalerne. Der kom forslag til, at etablere ældreboliger i stueetagen og 

ungdomsboliger på første sal. Generelt er der tilslutning til at etablere ungdomsboliger på center-

grunden.  

Afdelingen efterspørger en mulighed for at tiltrække flere unge og børnefamilier til afdelingen. Det 

bør undersøges om man kunne give Herlev Kommune 100 % anvisningsret i to år, under den 

præmis at de anviser unge og børnefamilier, for efterfølgende at gå tilbage til den almindelige an-

visningsmodel.  

Udviklingen af Netto- og centergrunden vil blive opført som en selvstændig afdeling, og dermed 

ikke få huslejekonsekvens for beboerne i det eksisterende Egeløvparken. Efter afsluttet bygge-

regnskab, kan afdelingerne forventeligt ligges sammen, så der efterfølgende bliver kørt fælles drift 

og bestyrelsesarbejde.  



 

 

Der blev aftalt på mødet, at der nu udarbejdes en indstilling til organisationsbestyrelsen i juni, 

vedr. igangsættelse af volumenstudier. Når indstillingen er godkendt, bliver der igangsat volumen-

studier med tilknyttet rådgivere, til udarbejdelse af udviklingsprospekt for Netto- og centergrunden.  

 

 

5. Næste møde 

Byggeafdelingen vender tilbage inden Egeløvparkens Regnskabsmøde den 1. juni og orienterer 

om status på svar fra beboerne samt evt. igangsættelse af supplerende undersøgelser, samt vide-

re proces i forhold til fremtidssikring af afdelingen og orientering omkring ejendomsudviklingen på 

Netto- og centergrunden.  

 

 

 


