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Arkitektkonkurrencen
Den 15. januar afleverede konkurrencedeltagerne deres forslag, som med afsæt i det værdibaserede program giver forslag til disponering af Bank-Mikkelsens Vej-området. Siden har bedømmelsesprocessen været i gang. Vinderforslaget forventes udpeget tirsdag den 10. marts. Efter udpegning af
vinderen skal Kommunalbestyrelsen orienteres om resultatet i slutningen af marts, inden vinderen
offentliggøres. I april måned vil der blive afholdt et offentligt arrangement med udstilling af projekterne. Tidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt. Læs mere om arkitektkonkurrencen og se, hvem der
sidder i bedømmelseskomiteen på projektets hjemmeside: www.detgodeliv.gentofte.dk
Når vinderen af arkitektkonkurrence er fundet, kan detailplanlægning af de enkelte bygninger gå i
gang. Præcis hvornår de enkelte ombygninger og nybyggerier skal udføres og i hvilken rækkefølge,
er der således først klarhed over, når vinderen af arkitektkonkurrencen er fundet.
Forberedelse til de kommende processer
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra Blomsterhusene, Blindenetværket og BankMikkelsens Vej 20-28 deltog fredag den 30. januar sammen med projektgruppen og Elsebet Schultz
i en helddagsworkshop på Egebjerg om de nye botilbud til voksne og processen på vej.
Formålet med workshoppen var at understøtte den fælles forberedelse til det kommende samarbejde med arkitekterne m.fl. og de øvrige processer frem mod de fremtidige fysiske rammer og livet på
Bank-Mikkelsens Vej. Du kan under ’Tidsplan og inddragelse’ på projektets hjemmeside finde dagens oplæg. Et tilsvarende arrangement forventes at blive afholdt med de sociale institutioner på
Bank-Mikkelsens Vej.
Handicappolitikkens handleplan 2015
Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde d. 23.2., som en del af handicappolitikkens handleplan, 2015 ansøgning om midler til et særskilt projekt, der rummer:
 Aktiviteter, der kan understøtte tilbuddenes og institutionernes forberedelse til udnyttelsen af nye
muligheder for samvær, tværfaglige indsatser, nye samarbejdsformer mv., som de nye rammer
kan give.
 Viden om erfaringer, metoder eller værkstøjer, der understøtte samspilsmuligheder for livet mellem børn, unge og voksne på Bank-Mikkelsens Vej, de kommende borgere i de almene familieboliger og lokalområdet i øvrigt.
Enkelte repræsentanter fra tilbud og institutioner vil—såfremt handleplanen og dermed projektet
godkendes af kommunalbestyrelsen—blive involveret i præcisering af projektet, der forventes igangsat inden sommerferien.
Ombygninger
Den 25.11. 2014 var der workshop med repræsentanter fra alle de tilbud og institutioner, der skal
have plads i de bevarede bygninger i den sydlige del af området. Dvs. Børneterapien, Center for
Specialterapi, PPR, Specialtandplejen, Camillehusene, JAC´s dagtilbud inkl. Villaen og Team 5 fra
Kellersvej, Snoezelhuset samt øvrige dagtilbud fra Blindenetværket og Bank-Mikkelsens Vej 20-28.
På workshoppen arbejdede vi med to forskellige scenarier for fordeling af funktionerne i bygningerne, som havde fordele og ulemper. Det var vores intention med workshoppen at forsøge at få et
bedre overblik over behovene, og måske være så heldige, at det ene af scenarierne ville fremstå
som et bedre grundlag for det videre arbejde end det andet. Det var imidlertid ikke resultatet, for tilbagemeldingerne pegede i flere forskellige retninger. Vi har siden arbejdet videre med forskellige
overordnede scenarier. Og sideløbende hermed drøfter børne– og voksenområdet hver især de behov og samarbejdsrelationer, der især ønskes understøttet i de fysiske rammer.
Grundlaget for et konkret program for ombygningerne vil blive præsenteret snarest for de berørte
tilbud og institutioner.
På snarligt genhør og gensyn!
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