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INDLEDNING 

PB indledte kort med at fortælle, at kommunen nu havde godkendt licitationsresultatet. 

Det betyder at vi kan skrive kontrakt med MøllerLøkkegaaard. Budgettet til at bygge for er på 

3.374.138,- kr (entreprisesum eks moms) og der er derudover 370.256,- kr eks moms til uforudseelige 

udgifter. 

NL og PB er helt trygge ved at gå i gang med dette budget og det vil være muligt at regulere på 

budgettet undervejs, hvis ikke hele beløbet til uforudseelige udgifter kan bruges hertil, kan vi bruge det 

på andet arbejde. 

PB opfordrede gruppen til at fortage en prioritering af hvilke arbejde man ønsker gennemført, hvis der vil 

være midler hertil. 

En sådan prioritering faldt sammen med den drøftelse vi havde på forrige møde om ønskede arbejder – 

og som danner rammen om drøftelsen på resten af dette møde. 

PRIORITEREDE ARBEJDER 

NL gennemgik med udgangspunkt i den liste der blev fremlagt på sidste møde sine svar på spørgsmål og 

ønsker. NL understregede, at projektet ikke som sådan kunne ændres, men at man dels kunne tale om 

mindre ændringer, der ikke ville få den store indflydelse på økonomien, dels ændringer som foreningen 

finansierede.  

Belægninger: 

Foreningen ønsker en pæn flise der matcher facaderne. 

Der bliver lagt en 30 cm flise langs facaderne og entreprenøren bliver bedt om at udlægge en prøve på 

en antracitgrå flise i 15 x 30 cm til stier ol. 

Det blev drøftet om der også skal være fliser på cykelparkeringer ol, hvor der i projektet er foreskrevet 

slotsgrus. NL og PB fraråder det, da der i givet fald vil blive meget flisebelagt areal i gården.  

Det aftaltes at NL fremlægger et overslag over hvad det vil koste at lægge fliser i stedet for grus. 

Skure og grønne tage: 

De fire affaldsskure er sparet væk således at der nu blot arbejdes med en omkransene hæk omkring 

containerstandpladserne. 

Foreningen ønsker at få som minimum en pergolakonstruktion.  

Det aftaltes at NL fremlægger et overslag hvad det vil koste med såvel beklædninger som fast, grønt tag 

og en pergolakonstruktion. 
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Der kommer grønne tage på de to skure til barnevogne og vicevært, samt toiletbygningerne.  

NL har foreskrevet et tag med blandede vækster og ikke blot et sukulenttag. 

Entreprenør har indvilliget i at gemme teglsten fra de affaldsrum der rives ned. Foreningen ønsker evt at 

genbruge stenene i anlægget – på egen foranledning. 

Landskab: 

Det er aftalt at der så vidt muligt skal indpasses et par mindre bakker i terrænet mod Alsgade. NL tegner. 

Legeområder: 

Sandkasse ønskes større end tegnet ved NC Vej. 

Der kommer faldsand i området hvor der er projekteret gynge (som dog er udtaget af projektet pt). 

Trapper: 

Der kommer håndlister hele vejen rundt om de nye trapper. 

De nye trapper til ny cykelparkering udføres tilpas flade og med ramper så de er til at benytte også med 

barnevogne og tunge ladcykler. 

El og belysning: 

Der ønskes et antal eludtag rundt omkring, ligesom foreningen også ønsker en forklaring på belysning i 

hele gårdrummet.  

NL laver en skitse, der viser hvor der er hvilke belysning og hvor der er el-stik og –udtag. Så må vi på et 

senere møde afgøre om det er tilpas. 

DET VIDERE FORLØB NU 

Det forventes at der kan indgås en entreprisekontrakt med MøllerLøkkegaard i løbet af indeværende uge, 

således at gårdanlægsarbejdet kan påbegyndes for alvor. 

PB indkalder til et opstartsmøde med entreprenør, CFW, NL og PB – senere på ugen 

CFW og PB udarbejder nyhedsbrev og informationsmateriale til hjemmesiden. 

CFW nævner, at der et problem med at få beboerne til at respektere ikke at benytte toiletter når de bliver 

bedt om det. Problemets omfang undersøges og CFW må melde tilbage hvis problemet fortsætter. 

Næste møde er aftalt til på mandag den 29. Kl. 19.30 i bestyrelseslokalet. 

NL har de ønskede økonomiske overslag og skitser med til mødet. 

 

 

Paul Børling, 23. februar 2016 


