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DATO: 2020-09-02, kl. 17.00    

STED: Fælleshuset, Blokland 

DELTAGERE:  

 

Bloklands afdelingsbestyrelse: 

Qasir, formand 

Carlo, næstformand 

Gertrud 

Peter 

Cannie 

Ümran 

Per, suppleant 

Carsten Schou Ejendomsleder csc@bo-vest.dk  

Sofie Clemmensen BoVest projektleder scl@bo-vest.dk 

Kim Nymann Eriksen BoVest projektleder kne@bo-vest.dk 

Mina el Abdouni BoVest genhusningskonsulent mea@bo-vest.dk 

Lasse Grosbøl (ref) JJW projekteringsleder lag@jjw.dk 

 

AFBUD 

- 

 

KOPI TIL 

- 

 

NÆSTE MØDE: 

- 

 

UDLEVERET PÅ MØDET: 

3.05 Lokalplan 13.6 Blokland - Bilag 2 3 4 

BKL - P-plads ved blok F bestyrelsesmøde 2020-09-02 small 

 

BST 05.00 / DAGSORDEN 

Rådgiverne deltog i afdelingsbestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde. Der var ikke udsendt 

dagsorden, men SC havde fremsendt følgende punkter til mødet: 

 

1 Status på dialogen med LBF og Kommune 

2 Planlægning af præsentation til beboermødet 

 

LAG blev valgt som referent for punktet. 

 

BST 05.01 / STATUS PÅ DIALOGEN MED LBF OG KOMMUNE 

 

1.1 SCL og LAG orienterede om processen med Albertslund kommune efter møderne med LBF i 

foråret. Der er kommet afklaring på en lang række punkter, men der udestår stadig arbejde med 

parkeringsplads og indgangsforhold ved blok F (kommune + LBF), tilgængelighed ved blok A 

(kommune + LBF) og tagboliger på blok F (omdisponering efter myndighedssvar). Med forbehold 

for forløbet for det resterende arbejde forventer BoVest og JJW at kunne påbegynde 

dispositionsforslaget fra medio oktober. 

 

1.2 Kommunen fastholder lokalplanens udlæg af P-pladsen ved blok F som zig zag-forløb. LAG 

fremlagde skitser, der viste konsekvenserne for volden.  Skitserne viste også udfordringerne 

med at benytte søjlegangen til cykelparkering – udover de kendte forhold med tilgængelighed, 

der er svært at opnå.  
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1.3 CS bad om, at der var fokus på at få det nye ejendomskontor færdiggjort tidligt i byggefasen, 

så det kan fungere så effektivt som muligt under renoveringen.   

 

BST 05.02 / PLANLÆGNING AF PRÆSENTATION TIL BEBOERMØDET 

 

2.1 Bestyrelsen fremlagde sine forventninger til JJW’s oplæg til det kommende afdelingsmøde. 

JJW har ca. 15 minutter + tid til spørgsmål  til oplægget. 

 

2.2 Bestyrelsen ønsker en opdateret tidsplan - ikke for detaljeret, udformet som den der blev 

fremlagt på sidste afdelingsmøde. 

 

2.3 Bestyrelsen spurgte til kommende beboermøder, bl.a. ang. altaner. LAG indsætter nogle 

mulige tidspunkter for 2-3 møder ind på tidsplanen. 

 

 

lag/ 2020-09-30 


