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Arkitektkonkurrencen
I september vedtog Kommunalbestyrelsen det værdibaserede program
for arkitektkonkurrencen.
I forhold til det udkast, som var i høring i maj/juni, er programmet ændret
på to væsentlige punkter:




De fleste af boligerne til voksne med handicap skal ligge i stueplan
Arealet, hvor der skal bygges almene familieboliger, er blevet mindre.

Ændringerne er kommet ind i projektet, bl.a. fordi vi modtog så mange
grundige og velunderbyggede høringssvar. Vi vil gerne takke mange gange for den store deltagelse i høringsprocessen.
Nu er arkitekterne gået i gang med at læse programmet og tegne. Midt i
januar skal de aflevere deres forslag, hvorefter bedømmelseskomiteen
skal finde en vinder. Når Kommunalbestyrelsen har set vinderprojektet og
sidst i marts godkendt, at vi går videre med projektet, vil vi holde en udstilling i Rådhushallen med forslagene fra konkurrencen.
Med udgangspunkt i vinderprojektet går vi i gang med at udarbejde lokalplanforslag.
Medlemmerne af arkitektkonkurrencens bedømmelseskomité er:
Formand: Borgmester Hans Toft
Udpeget af Kommunalbestyrelsen:
Bente Frimodt-Møller (C), Pia Nyring (C), Anne Hjorth (A), Marie-Louise Andreassen (B), Formand for Handicaprådet Hans Rasmussen, Fællestillidsmand Mogens Vestergaard.
Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen: Arkitekt Claus Smed Søndergård, Arkitekt Susanne Skov Kunert
og Landskabsarkitekt Anne Galmar.
Rundvisning for arkitekterne
Den 22. oktober om formiddagen er der rundvisning på BMV og i udvalgte tilbud og institutioner for de deltagende i arkitektkonkurrencen, så de kan få et indtryk af, hvordan livet leves i hverdagen. De steder, der får
besøg, har fået besked.
Genhusning og etapeplan
Arkitekterne skal, som en del af konkurrenceforslaget, aflevere en etapeplan for gennemførelsen af hele projektet. Det er, som en forudsætning for etapeplanen, besluttet, at Blindenetværket skal genhuses eksternt,
mens der bygges. Det sker for samlet set at bruge mindre tid på byggeriet og for at kunne lave en separat
indkørsel til byggepladsen direkte fra Sognevej.
Ombygninger
Mens arkitekterne tegner på konkurrenceprojekterne om helhedsplanen for hele BMV og nybyggerierne, går
vi i gang med at kigge nærmere på de ombygninger, som også er en del af Det gode liv – i nye rammer. Der
er allerede i forbindelse med workshops og høringen af det værdibaserede program kommet en mængde
input. Disse input vil vi nu konkretisere i forbindelse med de bygninger, som skal blive liggende i området.
Ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de berørte tilbud, 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 vil blive inviteret til en fælles workshop i november. På workshoppen forventer vi at kunne præsentere nogle forskellige scenarier for, hvordan
vi kan udnytte bygningerne bedst muligt til de funktioner de skal rumme.
Vi vil følge op på workshoppen med møder med de enkelte tilbud. Og i det nye år regner vi med, at vi har et
mere konkret overblik, som vi kan præsentere på et nyt fællesmøde.
På snarligt genhør!
Venlig hilsen Projektgruppen
Det gode liv - i nye rammer
web: www.detgodeliv.gentofte.dk
email: detgodeliv@gentofte.dk

