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Nu er sommerferien godt i gang for mange og vi vil gerne orientere om, hvordan det går med arbejdet med projektet.
Siden Vandkunsten blev udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen, er der sammen med ledere og
medarbejdere i tilbuddene, blevet arbejdet videre med helhedsplanen, med botilbuddene og med
børnehuset.
Styregruppen har godkendt, at vi går videre med en revideret version af helhedsplanen, som betyder, at der etableres et fælles børnehus med Lundø, Troldemosen, Børneterapien og PPR i -og omkring slottet.
Desuden er planen justeret, så der bygges 5 boenheder til de voksne med hver 24 boliger, fordelt på
flere levegrupper af forskellig størrelse i de enkelte boenheder.
De almene familieboliger er fortsat placeret i den nordøstlige del af grunden ud mod Sognevej. Gentofte Ejendomsselskab, der i forvejen driver Mosegårdsparken på den anden side af Sognevej, er
valgt til at opføre og drive de almene familieboliger med KAB som forretningsfører. Samarbejdet
med KAB og Gentofte Ejendomsselskab er ved at blive sat i gang, så byggeriet af familieboligerne
kan blive en del af den samlede helhedsplan på en god måde.
I september måned forelægges denne plan til politisk godkendelse, og inden da vil vi gerne invitere
til et orienteringsmøde, hvor personale og pårørende fra tilbud og institutioner på Bank-Mikkelsens
Vej samt medlemmer af projektorganisationen m.fl. kan se, hvad vi er kommet frem til. Til dette møde vil vi også fortælle om etape– og genhusningsplanen for byggeriet og om den videre proces med
at færdigprojektere de forskellige dele af helhedsplanen.
Orienteringsmødet afholdes

Tirsdag den 1.september kl. 16.00-18.00 i festsalen på BMV
Udstilling på Vangede bibliotek
Modellen af konkurrenceprojektet og de tilhørende plancher er udstillet på Vangede Bibliotek, og kan
ses der sommeren over. Model og plancher er de samme, der blev udstillet i rådhushallen i april, så
udstillingen viser ikke de ændringer, der er taget stilling til i mellemtiden.
Ombygninger
Der har også kort været kigget på ombygningerne. Men den nærmere placering af de enkelte funktioner i de fremtidige rammer er ikke kommet så langt, da det har været vigtigt at få afklaret, om Børneterapien kunne blive en del af børnehuset. Dette har vist sig at være et vigtigt omdrejningspunkt
for helhedsplanen. Efter sommerferien involverer vi tilbud og institutioner, når vi tager fat på ombygningerne, herunder hvornår i etapeplanen tilbuddene kan komme på plads.
Handicappolitikkens handleplan 2015
Som et særskilt projekt ”Synergier, samvær og fællesskaber på fremtidens Bank-Mikkelsens Vej” har
vi fået bevilget 400.000 kr. fra handicappolitikkens handleplan, der har to ”ben”:
 Livet på tilbud og institutioner - Aktiviteter der kan understøtte forberedelse af, hvordan livet
skal leves og arbejdet skal foregå på tilbud og institutioner i de fremtidige fysiske rammer.
 Lokalsamfund - Aktiviteter, der skal understøtte samspilsmuligheder i relation til de almene familieboliger og Vangede generelt.
Tilbud og institutioner er involveret i præcisering af projektet, herunder planlægning af konkrete aktiviteter. Det vil vi gerne fortælle mere om på orienteringsmødet.
Rigtig god sommer og på gensyn efter ferien!
Venlig hilsen Projektgruppen
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