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Helhedsplan - Renovering 
  
Til beboerne i Afdeling 17 - Skoleparken 1  

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe  

 

Nyhedsbrev 24 – august 2019 

 

Status  

Henover sommeren har MT Højgaard i store træk 

anlagt den byggeplads, som skal være basis for de 

kommende års byggearbejder på Skoleparken. 

 

Sideløbende er forberedt for de først forestående 

arbejder, som omfatter pæleramning ved det 

kommende nybyggeri langs Halbjørnsvej og ned-

rivning af erhvervsblokken ved Triumfvej.  

 

Byggeplads 

Skråningen langs Halbjørnsvej blev tidligt på 

sommeren ryddet for træer og buske.  

 

Senest er stien mellem Bondehavevej og Halbjørns- 

vej spærret af, så byggefeltet ved de 3 nye blokke 

langs Halbjørnsvej kan indhegnes. 

 

Der er herudover opsat byggepladshegn mellem 

byggefeltet langs Halbjørnsvej og haverne til boli-

gerne på Bondehavevej. 

 

Og så er der anlagt ” intern kørevej” for MT Høj-

gaard’s tunge maskiner. Denne vej er opbygget 

med kraftig bund, da køretøjerne, der skal i brug 

ved byggeriet på skråningen og mod Triumfvej, er 

særligt tunge. 

 

 

 

I de tilfælde, hvor der skal graves fra Halbjørnsvej, 

kan det blive nødvendigt periodisk at spærre vejen 

for at sikre adskillelse mellem de tunge maskiner 

og beboerne.  

 

Adgang forbudt på byggepladsen 

Med etablering af byggepladsen har entreprenøren 

ansvar for sikkerhed på området og at evt. særlige 

krav ift sikkerhedssko og hjelm overholdes. 
 

 
 

Det indskærpes derfor overfor beboerne, at opsat-

te byggepladshegn respekteres og at det er for-

budt at færdes på byggepladsen. 

 

Samtidigt henstilles til forældrene, at gøre børnene 

opmærksomme på, at færdsel og leg på bygge-

pladsen ikke er tilladt – heller ikke udenfor hånd-

værkernes arbejdstid. 

 

Erhvervsblokken mod Triumfvej 

Med pizzeriaets lukning er erhvervsblokken næsten 

tømt og nedrivning af blokken påbegyndes august 

2019. 

 

Forud for nedrivning skal byggepladsen omkring 

blokken indhegnes og beplantningen stroppes op 

eller beskæres.  
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I en periode vil rampen mellem Skoleparken 1 og 2 

blive benyttet til containerkørsel. 

 

Da blokken mod Triumfvej er bygget sammen med 

blokken ved loppebutik og selskabslokale skal byg-

ningerne inden nedrivningsstart skæres fra hinan-

den. 

 

Nedrivning og genopførelse af selskabslokalerne 

blev ved licitationen i 2018 sparet væk, men der 

pågår overvejelser om, at gennemføre mindre 

ombygninger eller nedrivninger i denne fløj. 

 

Loppebutikken lukker derfor i weekenden op til 

søndag den 18. august 2019. 

 

Pæleramning 

Jordbundsforholdene i området mellem Halbjørn-

svej, Triumfvej og Bondehavevej er ikke overalt 

optimale og hertil kommer, at nybyggeriet skal 

opføres på en skråning. 

 

Det betyder, at nybyggeriet langs Halbjørnsvej og 

mod Triumfvej skal pælefunderes.  

 

Allerede først i august udføres prøver på pæleram-

ning for efterfølgende fortsættelse med fundamen-

ter til nybyggeriet. 

 

Dette vil desværre give nogle støj- og vibrations-

gener for de beboere, der bor tættest på byggefel-

tet. 

 

Arbejdet med pæleramning for nybyggeriet forven-

tes at have en varighed på ca. to måneder. 

 

Såfremt der i din bolig forefindes løse genstande, 

der vurderes til at være særligt udsatte, bør disse 

genstande sikres. 

 

Fundamenter/sokler ved eksisterende blokke 

Efter nedrivning af de to første blokke måtte kon-

stateres, at fundamenter/sokler ikke er i den for-

ventede tilstand.  

 

 

 

Det indebærer, at det bliver nødvendigt at supple-

re de eksisterende fundamenter med pæle. 

 

Ramning ved de eksisterende blokke sker periodisk 

som renoveringsarbejdet skrider frem og af-

hængigt af fundamenternes tilstand, hvilket først 

afklares ved nedrivningen. 

 

Entrepriseforsikring 

Boligselskabet har tegnet en entrepriseforsikring, 

som er gældende under renoveringsarbejdernes 

gennemførelse.  

 

Forsikringsselskabets forudsætning for forsikrings-

dækning af f.eks. skader afledt af pæleramning, er 

at naboer i en afstand af op til 45 meter skal vars-

les med 14 dage og at ejendommene fotoregistre-

res. 

 

Registreringen forestås juli/august 2019 af Wis-

senberg og alle Skoleparkens naboer indenfor en 

afstand af 45 meter er varslet herom. 
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Udover dækning af evt. skader afledt af pæleram-

ningen dækker entrepriseforsikringen evt. uforud-

sete forhold på byggepladsen forårsaget af bygge-

arbejdernes gennemførelse – og alene arbejder 

som hverken entreprenøren, rådgiverne eller bolig-

selskabet kan gøres ansvarlige for.  

 

Indboforsikring 

Helt uafhængigt af entrepriseforsikringen anbefales 

alle beboere selv at have eller tegne indboforsik-

ring, så eget bohave er forsikret. 

 

Tryghed på skolevejene 

Udover helt gængse hensyn til og fokus på bebo-

ernes ve og vel under byggesagens gennemførel-

se, er der stor bevågenhed på at sikre tryg skole-

vej for skolebørnene. 

 

Der er derfor overfor MT Højgaard stillet krav om, 

at al kørsel til og fra byggepladsen skal ske ad 

Bagsværdvej, Aldershvilevej og Triumf-

vej/Bondehavevej.  

 

Fra Triumfvej må der kun drejes til højre ind og 

venstre ud til og fra Skoleparken.  

 

På Triumfvej og Aldershvilevej er der spærretid for 

al kørsel med tung trafik til/fra byggepladsen på 

alle hverdage i tidsrummet kl. 7.00-8.30. 

 

Disse forhold er skolen også orienteret om. 

 

Al til- og frakørsel med bil må kun finde sted på de 

arealer, der er beregnet til bilkørsel.  

 

Solcelleanlæg 

Vi har i temaavisen orienteret om, at der på vaske-

ribygningen vil blive opsat solcelleanlæg, som skal 

producere strøm til vaskeriet. 

 

Da vi efter licitationen orienterede om, de bespa-

relser, der har været nødvendige at gennemføre, 

fik vi beklageligvist ikke informeret om, at solcelle-

anlægget måtte spares væk. 

 

 

 

Tidsplan og rækkefølge  

Tidsplanen er der ikke ændret ved siden sidste 

nyhedsbrev. 

 

Overordnet er planen: 

• Genopførelse af de to nedrevne blokke på Hal-

bjørnsvej 53-63 og 65-77 vil blive påbegyndt 

august 2019. 

• Byggeriet af de tre nye blokke langs Halbjørn-

svej sættes i gang august 2019. 

• Erhvervsblokken mod Triumfvej nedrives au-

gust 2019 og i forlængelse af nedrivningen op-

føres nybyggeriet. 

• Oktober 2019 vil blokkene på Halbjørnsvej 27-

37 og 39-51 blive nedrevet og genopførelsen 

sker i forlængelse af nedrivningen. 

• Først i starten af 2020 vil det igen være aktuelt 

at varsle om nye genhusninger, som så vil kun-

ne ske i nogle af de nye boliger.  

 

Generelt ønsker beboerne information om den 

samlede forventede tidsplan og rækkefølge for de 

enkelte blokke. 

 

Før vi melder noget ud om den overordnede tids-

plan, skal der drages erfaringer med forstærkning 

af fundamenter/sokler ved de 2 nedrevne blokke. 

 

I forhold til rækkefølgen orienterede vi herom i 

nyhedsbrev 16. Den rækkefølge holder fortsat – 

bortset fra at nybyggeriet mod Triumfvej opføres i 

forlængelse af de 3 andre nye blokke langs Hal-

bjørnsvej. 

 

I starten af oktober 2019 forventer vi at kunne 

udsende information om den samlede tidsplan. 

 

Informationsmøde om genhusning  

Med udsendelse af tidsplanen udsendes også invi-

tation til alle beboerne til det varslede informati-

onsmøde om genhusning. 

 

Udover gennemgang af tidsplan og rækkefølge for 

arbejdernes gennemførelse vil der ved mødet blive  
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informeret om flytteproces og alle de praktiske 

forhold, der er forbundet med genhusningen. 

 

Første spadestik 

Med anlæg af byggepladsen og de forestående 

arbejder nærmer tiden sig for markering af første 

spadestik. 

 

Så snart datoen er endeligt fastlagt udsendes invi-

tation til alle beboerne, der forhåbentligt har lyst til 

at være med til at markere denne særlige begi-

venhed. 

 

Tilvalg og tilkøb  

Sidste hånd er nu lagt på tilvalgs- og tilkøbskata-

logerne tilpasset de enkelte boligtyper. 

 

Tilvalgs- og tilkøbskatalogerne suppleres med far-

ve- og materialeprøver, der opsættes i kælder-

skakten ved ejendomskontoret.  

 

Tilvalgskatalogerne udsendes meget snart til de 

beboerne, der skal flytte tilbage i de første blokke. 

 

Og inden længe udsendes til alle beboerne til-

valgskatalogerne med beskrivelse af proces og 

tidsplan for de individuelle valg. 

 

 
 

Og så lægges katalogerne naturligvis også op på 

afdelingens hjemmeside. 

 

Varmeforsyning til Skoleparken 2  

Skoleparken 2 er hidtil forsynet med varme fra 

Skoleparken 1. 

 

 

Dette ændres der ved og der arbejdes på snarest 

muligt at etablere egen varmecentral i Skoleparken 

2, så afdelingen får egen forsyning. 

 

Dette arbejde finansieres af Skoleparken 2. 

 

Yderligere information 

På afdelingens hjemmeside www.Skoleparken.dk 

kan du læse tidligere nyhedsbreve, informationer 

fra fokusgrupper og materiale om helhedsplanen.  

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du vel-

kommen til at kontakte administrationen hos Ar-

bejdernes Boligselskab i Gladsaxe eller skrive til 

byggeudvalget på renovering@skoleparken.dk. 

 

Venlig hilsen  

Administrationen 

 


