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Vinderen af arkitektkonkurrencen er fundet
En enig dommerkomité har besluttet, at Tegnestuen Vandkunsten med underrådgiverne Wissenbjerg og PK3 har vundet konkurrencen om at udarbejde en masterplan for bo- og dagtilbud, sociale
institutioner og de almene familieboliger på Bank-Mikkelsens Vej.
Borgmester Hans Toft, der har været formand for dommerkomitéen fortæller om valget:
”Vi har valgt at gå videre med dette forslag, fordi det peger fremad mod nye veje at bo, arbejde og mødes på for Bank-Mikkelsens Vej. Forslaget er nytænkende og skaber en helt ny
identitet og sammenhæng for området. Det har været afgørende for os, at bygninger og
udearealer fremover kan tegne Bank-Mikkelsens Vejs særlige profil, uden at stedet får et
institutionsagtigt præg”.
Vinderprojektets forslag til en overordnet ramme for området er inspireret af landsby-tanken. Husene
er fortrinsvis i ét plan, og de grønne områder imellem bygningerne skaber plads til både tryghed og
fællesskab for børn, unge og voksne. Indenfor tager husene udgangspunkt i villaen for at skabe
hjemlighed for beboerne og personalet.
Et hjørne af området vil der blive bygget almene familieboliger. Tre boligselskaber vil i den kommende tid byde på at opføre rækkehuse i to et halvt plan. Det vil også åbne op for, at Bank-Mikkelsens
Vej-området bliver bedre integreret i Vangede. Samtidig kommer en bred sti igennem BankMikkelsens Vej-området til at forbinde det grønne område Gammelmosen i Vest med Vangede Bygade og Nymosen i Øst. Læs mere om vinderprojektet på www.detgodeliv.gentofte.dk
Forstandere/ledere og medarbejderrepræsentanter fra tilbud og institutioner fra henholdsvis børne–
og voksenområdet får vinderprojektet præsenteret på orienteringsmøder den 24. og den 26. marts.
Invitation til udstilling i rådhushallen
Modeller og skitser fra de fem udvalgte rådgiverteams vil blive udstillet i rådhushallen på Gentofte
Rådhus den 15.-17. april. Udstillingen vil blive åbnet af Hans Toft den 15. april kl.16.
Alle er meget velkomne til åbningsarrangementet og til at kigge forbi og se udstillingen i rådhushallen på udstillingsdagene.
Den videre proces med nybyggeriet
I de næste par måneder skal vi i samarbejde med vinderne og i dialog med ledelsesrepræsentanter
fra tilbud og institutioner justere vinderforslaget. Justeringerne handler om især om tilretning af levegruppestørrelser i boligerne til voksne og analyser af muligheder i forhold til børnehuset. Derudover
skal etapeplanen for nybyggeriet præciseres.
Ombygningerne
Med forslaget er der åbnet mulighed for en nærmere analyse af, om Børneterapien kan blive en del
af det kommende børnehus. Når disse muligheder er undersøgt og drøftet nærmere, kan vi formentlig i maj/juni måned gå videre med arbejdet omkring placering af funktioner mv. i ombygningerne i
den sydlige del af Bank-Mikkelsens Vejs området.
Handicappolitikkens handleplan 2015
Som et særskilt projekt ”Synergier, samvær og fællesskaber på fremtidens Bank-Mikkelsens Vej” har
vi fået bevilget 400.000 fra handicappolitikkens handleplan, der har to ”ben”:
 Livet på tilbud og institutioner - Forberedelse af, hvordan livet skal leves og arbejdet skal
gennemføres på tilbud og institutioner i det fremtidige byggeri.
 Lokalsamfund - Aktiviteter, der skal understøtte samspilsmuligheder i relation til de almene familieboliger og Vangede generelt.
Medarbejdere og ledere fra tilbud og institutioner vil blive involveret i præcisering af projektet, der
forventes igangsat inden sommerferien.
På snarligt genhør og gensyn!
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