referat
Emne

Afd. 1-36 Bellahøj Fælles Have - repræsentantskabsmøde

Dato

9. november 2020 17:00

Sted

Rådhuspladsen 59, 1. kantinen

Deltagere

Sine Kaas Nielsen (SKN), AKB
Jacob Dag Poulsen (JDP), fsb
Steen Müller (SM), fsb
Henrik Sørensen (HS), AAB
John Steen Johansen (JSJ), SAB
Finn Larsen (FL), KAB adm. områdechef
Trine Dybdal Emmersen (TDE), LYTT
Birgitte Rasmussen, fsb

Afbud

Freddy Hansen (FH), AKB
Bjørn Petersen (BP), AKB
Willy Jensen (WJ), AAB
John Bøgelund Sørensen (JBS), SAB
Jørn Kaas (JK), driftsleder fsb

Referent

drift
Rådhuspladsen 59
1150 København V
Tel 3376 8000
dbj@fsb.dk
www.fsb.dk

Birgitte Vest Rasmussen

Dagsorden
1. Præsentation og godkendelse af dispositionsforslag til reetablering af de
bygningsnære områderne ved AKB.
2. Belysning
3. Beslutning om hvad der skal ske med legepladsen Frederikssundsvej 123.
4. Lys i de gamle oversigtsskilte.

CVR 10355117
Telefontider
man-tor 9-15
fre 9-14
Åbningstider
man-fre 10-13

Ad. 1
TDE præsenterede dispositionsforslaget til reetablering af arealerne omkring AKB’s
bygninger, når bygningsrenoveringen er afsluttet. Forslaget er udarbejdet specifikt til
AKB, men er også et princip for den reetablering, som vil blive udført i de øvrige
selskaber.
Tegningerne: Fremtidige forhold blok 7+13, 9+11, 14, 16, 18 og 20-22 er vedhæftet
referatet.
Forslaget blev taget godt imod og alle kunne godkende dispositionsforslaget og den
principielle løsning. Der er et ønske om at blive inddraget i detailprojekteringen, når
beplantningsplanerne skal udformes, idet det er et udbredt ønske, at der i
plantevalget skabes grobund for en stor biodiversitet på Bellahøj.
Ad. 2
BVR har d. 04-11-2020 modtaget et oplæg fra Moren Borup fra LYTT vedr. det
videre arbejde med belysning, men har endnu ikke fået set på oplægget.
Der skal tages stilling både til belysning på husene og belysningen i terræn.
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Punktet tages op på næste møde. Belysningsplanen vedhæftes.
Ad. 3
Københavns kommune har nu opsagt deres lejemål på Frederikssundsvej 123 og
der skal tages en beslutning om, hvad der skal ske med legepladsen. Ønsker BFH
at overtager eller skal legepladsen ryddes før KK rykker ud. AAB, AKB og fsb
ønsker ikke at BFH skal overtage legepladsen, kun SAB synes det er en god ide.
Det betyder at BFH ønsker området reetableret til græs før KK forlader arealet.
Ad. 4
Det blev besluttet at lyset i de fire gamle oversigtsskilte, som er placeret ved
indkørslerne til VBN og VBS skal renoveres. Der er indhentet forskellige priser på
arbejdet. BVR tjekket op og sættet et beløb af til arbejdet i budget 2022.
Næste møde er aftalt til mandag d. 1. februar 2020, kl. 16.30.

Referatet sendes til repræsentanterne, Jørn Kaas, Lytt, projektlederne for
bygningsrenoveringerne og Finn Larsen.
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