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Indstilling vedrørende boligtype J 

Nærværende notat omhandler indstilling til Organisationsbestyrelsen og Bygge-
udvalget vedrørende ombygning af boligtype J, Bondehavevej 218-228. 

 
Indstillingen er udarbejdet på baggrund af underskriftindsamling i december 
2016, sendt til boligselskabet, fra beboerne vedrørende ønsket om at bevare 
boligtype J i én etage.  
 
Eksisterende forhold 
 

Den eksisterende boligblok er opført i én etage og er beliggende på hjørnet af 

Bondehavevej og Triumfvej. Boligblokken er opført med delvis kælder med ad-
gang fra udvendig kældertrappe i gavl.  
 

Nedenstående tegninger viser den eksisterende boligblok.  

 
Figur 1 Eksisterende planudsnit og facadeopstalt af boligtype J.  

Helhedsplanens oplæg 
 

Boligblokken er opført mellem to toetagers boligblokke, henholdsvis lejligheds-
blokken, type G, Triumfvej 47 mod øst og mod vest en større boligblok uden for 

bebyggelsen.  
 

I forbindelse med helhedsrenovering af Skoleparken anbefales det, at de seks 

boliger af type J opføres i to etager med lodrette lejlighedsskel, så der arkitekto-
nisk opnås en sammenhæng med de øvrige toetagers blokke ved Triumfvej/ 
Bondehavevej.  



 

  Side 2 

Under udarbejdelse af helhedsplanen har muligheden for at supplere den nuvæ-
rende blok med en ny, selvstændig etage været overvejet.  
 

Udover de byggetekniske komplikationer i forbindelse med at bygge en 1. sal på 
den nuværende blok vil nye 1. sals boliger indebære adgangstrapper fra nuvæ-
rende boligers forhaver samt indbliksgener fra 1. sal til stueetagens boliger.  
 
Derfor blev ombygning af blokken og udvidelse af de eksisterende boliger priori-
teret. 

 
Ved ombygningen af boligblokken til to etager opføres seks nye, 5-værelses 
boliger på ca. 130 m2, og dermed tilføres bebyggelsen en ny boligtype.  
 

Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober 2016  
 
Forslag om udvidelse af boligtype J har bl.a. været drøftet ved det ekstraordinæ-

re afdelingsmøde i oktober 2016.  
 
Her blev det jf. nyhedsbrev 13 oplyst, at beboerne i de seks boliger, hvoraf to er 
lukket, inviteres til særskilt møde for drøftelse af forslag til ombygning.  
 
Anbefaling 
 

Det indstilles derfor: 
 at beboerne i de fire udlejede boliger inviteres til et snarligt møde med drøf-

telse af ombygningsforslag.  
 at der fortsat arbejdes videre med ombygning af boligtype J til toetagers 

boliger.  
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