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Ny affaldsløsning – status på projekt
Hvornår går vi i gang med affaldsløsningen? Skal den følge helhedsplanen?
Input til budget 2020
Bellahøj skole – beplantning langs skel
Belysning – dispositionsforslag - orientering
Trafiksanering VBS – orientering
Evt.

Ad. 1
BVR orienterede om projektet vedr. den nye affaldsløsning. GHB skulle havde
deltaget i mødet, men er ikke nået så langt som planlagt. Det skyldes iflg. e-mail fra
GHB d.d., at de ikke har kunne få de oplysninger fra henholdsvis HOFOR vedr.
deres vandledning og fra Københavns affaldskonsulent vedr. krav til
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sikkerhedsafstande, som de har efterspurgt.
19. februar 2019

GHB er dog i fuld gang med at udarbejde planmateriale og detaljetegninger, at
analysere egenskaberne ved forskellige af de nedgravede affaldssystemer, at
udarbejde budgetoverslag og de arbejder på en specialløsning ovenpå p-kældrene
langs Bellahøjvej.
Ad. 2
Tidshorisonten for det nye affaldssystem blev diskuteret. AKB ønsker en ny
affaldsløsning så hurtigt som muligt og mener det er alt for lang tid at vente til efter
helhedsplanen (ca. 2025). AKB har allerede besluttet at lukke skaktene. De øvrige
selskaber er mere i tvivl, både om hvornår og om skaktene skal lukkes. SAB og fsb
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er dog enige om at de genanvendelige fraktioner skal ud i terrænet.
Lukning af affaldsskaktene er en beslutning, der skal tages på de respektive
afdelingers afdelingsmøder.
Hvorvidt et nyt fælles affaldssystem skal finansieres i Bellahøj Fælles Haves regi
eller finansieres i de enkelte afdelinger er ikke afklaret. AAB har sat penge af i
helhedspladen til affald, dog som ustøttet arbejde.
Ad. 3
Der kom følgende input til budget 2020:
1. Renovering af støttemur langs legepladsen Bellahøjvej 40
2. Ny asfalt på boldbanerne inkl. optegning af diverse baner
3. Renovering af legepladsen VBN3, hvis ikke den skal bruges til byggeplads.
4. Flere store skraldespande
Ad. 4
BVR har fået tilsendt reviderede tegninger vedrørende beplantningen i skellet
mellem Bellahøj skole og Bellahøjhusene. BFH’s ønsker til plantevalget er ikke
efterkommet og der plantes iflg. de nye planer kun nyt på skolens areal.
Beplantningen på BFH’s areal er uændret. De fire genveje til cykelparkeringen er
bibeholdt.
BFH er ikke tilfreds med det reviderede forslag. Repræsentanterne er ærgerlige over
at der ikke er lagt op til en fælles løsning. De ønsker derfor en lukket tæt plantning
langs skellet på deres side kun gennembrudt af de to indgange. BFH ønsker ikke de
foreslåede genveje til cykelstativerne på skolens område.
BVR skriver til projektlederen og beder om et møde.
Ad. 5
GHB-landskab er sat i gang med at udarbejde en samlet belysningsplan for
Bellahøj. Der ses på belysningen langs stierne, samt den belysning på husene som
har betydning for oplysning af stier og for- og bagarealer. Belysningen langs VBN og
VBS er ikke en del af projektet, idet det også fremover tilhører HOFOR.
Der udarbejdes en belysningsplan / dispositionsforslag og en overordnet
anlægsøkonomi. Planen forventes færdig i foråret.
Ad. 6
BVR afventer en tilbagemelding fra GHB vedr. tidsforbrug på opgaven.
Ad. 7.
Intet at bemærke.
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