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Ad. 1
MB har registreret lysforholdene på Bellahøj og præsenterede resultatet. Der er
mange forskellige armaturer dvs. mange typer af lamper. Lamperne repræsenterer
dels forskellige generationer af Københavns kommunes parklamper, dels de enkelte
selskabers forskellige armaturer på bygningerne.
KK ejer og drifter pt. både vej- og parkbelysningen, men overdrager parkbelysningen
til de enkelte selskaber ultimo 2019. Fremover står de enkelte selskaber selv for
udskiftning og drift, med mindre det besluttes at lade BFH står for belysningen
fremover.
MB vil gerne have en tilbagemelding fra repræsentanterne vedr. brug af stierne.
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Hvilke stier er de primære og hvilke er sekundære? Hvilke stier skal belyses? MB vil
på baggrund af tilbagemeldingerne og egne registreringer udarbejde en strategi for
den samlede belysning, både i udearealet og på bygningerne. MB vil endvidere
komme med eksempler på typer af armaturer, der kan anvendes.
Ad. 2
HN gennemgik den foreløbige rapport vedr. den nye affaldsløsning. Det har været
svært at komme i kontakt med HOFOR vedr. flytning af en vandledning. Pt. ser det
ud som om det er muligt at flytte ledningen, men den økonomi, der er forbundet med
flytningen, er ikke kendt. Ligeledes er Københavns kommunes krav til placering af
de nedgravede containere ikke entydige. Det betyder at hæk-princippet omkring
parkering og affaldsstationer er under pres.
HN har skitseret en foreløbig anlægsøkonomi. HN’s tal skal tillægges moms og
omkostninger dvs. 50% (25% + 25%).
Placering af nedgravede containeren ved garageanlæggene er stadig en udfordring.
Det gælder speciel ved Bellahøjvej 34, men også ved AAB’s garage. HN undersøger
om det er muligt at bygge containerne ned i garagen i forbindelse med at dækket
over garagen skal renoveres.
Ad. 3
Punktet udsættes.
Ad. 4
Projektlederen fra Københavns kommune vil gerne mødes med repræsentanterne i
BFH vedr. skellet mellem skolen og Bellahøjhusene. AKB og fsb vil gerne deltage.
BVR arrangere møde.
Der er enighed om, at der ikke ønskes stier (de fire smutstier) indtil cykelparkeringen
og ingen havtorn i beplantningen.
Ad. 5
AKB spurgte, om det stadig er muligt at få plantekasser til dyrkning af grøntsager og
blomster, dvs. kasser fra 4H projektet. FV fortalte, at der er 11 plantekasser tilbage,
nemlig de kasser, som skulle være brugt af SAB i syd.
Fsb har positive erfaringer med opstilling af kasserne. Det giver energi og liv til
udearealet.
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