
Referat fra høringen 
søndag d. 19. januar 2014

Ordstyrere: Katja Grith og Katrine 
Fontaine
Referent: Natacha Bengtson

Søndag d. 19. januar fra ca. kl. 14-18, 
afholdtes der på Albertslund Stadion of-
fentlig høring i Morbærhavens byggesag.
Høringen bød på 3 oplægsholdere; Mor-
ten Juul Møller, formand for AUB, Knud 
Stougaard fra Danakon samt Jakob 
Suensson Schou fra Arkitema. De holdt 
følgende oplæg:
- Hvorfor renovere? 
- Tidsplan og beboerforhold
- De arkitektoniske løsninger
som alle kan downloades her:
http://tinyurl.com/k3hlv3d

Det var muligt for de fremmødte at stille 
spørgsmål og forslag undervejs og det 
blev der i høj grad gjort brug af. Jeg har 
tilladt mig at samle spørgsmålene i 
temaer, for overskuelighedens skyld.

Flisestierne
Stierne ønskes af byggesagsudvalget 
holdt i et ensartet plan, modsat nu, hvor 
der visse steder er høje trin.
Det foreslås at man, i stedet for at rykke 
hele stien op, laver betonnedgange der 
hvor der er trin. Dette vil dog gøre stier-
ne for smalle og ville også skabe øget 
mulighed for knallertkørsel. Det overve-
jes dog at lave asfaltramper ud til parke-
ringspladserne.
En beboer foreslår bomme på stierne, for 
at undgå problemerne med knallertkør-

sel. Dette er dog op til de ansatte i Mor-
bærhaven, da det vil besværliggøre ar-
bejdet for de blå mænd.
Det foreslås yderligere at man gør 
hjørnerne på de yderste bygninger runde, 
for at få mere plads på stierne. Det er en 
god ide, der tages op til overvejelse.

Facaderenoveringen
Der spørges ind til, hvorfor vi ikke kan 
få en altandør i forbindelse med 
facaderenoveringen. Det kan vi ikke, 
fordi man i så fald ville skulle skære i 
radiator- og bænk og de skal forblive 
hvor de er nu. Derudover har det noget 
med indbrudssikring at gøre.
I den forbindelse spørges der ind til, 
hvordan vi vil sikre mod indbrud. De nye 
vinduesrammer vil blive af metal og med 
3-punktslåse. Glasset vil være lami-
nerede 3-lagsruder og de vil være meget 
besværlige at smadre.
Til sidst spørges der ind til det gitter, der 
var snak om, til at skubbe foran vinduet.
Det er ikke længere med i projektet, da 
det ikke ville kunne give en væsentlig 
indbrudssikring og derudover ville der 
blive en del tekniske problemer i forhold 
til implementering og vedligehold.

En del beboere er bekymrede over det 
slid der kommer på radiatorbænken og i 
vinduesrammen, når de går ind og ud af 
det oplukkelige vindue. Derfor spørges 
der ind til, om man eventuelt kan få en 
fast trappe. Det har man overvejet, men 
valgt ikke at bruge penge på og som det 



er nu, kan beboere selv sætte en trappe 
ved deres vindue.
Et andet forslag er at forstærke træet med 
stålplade eller lignende. Dog mener 
byggesagsudvalget at radiatorbænkens 
materiale vil være meget slidstærkt. Ide-
en er dog taget til efterretning.

Der spørges ind til materialevalg (fyrre-
træ) til radiatorbænk og vinduesomgivel-
ser. Arkitekten mener at det er det der 
passer bedst til.
Beboerne vil gerne vide om de må male 
træet og hvad vedligeholdet generelt vil 
være på radiatorbænken. I dag er den en 
del af normalistandsættelsen, hvor fra-
flytter betaler for slid eller ureglemente-
rede ændringer, men det kan laves om 
ved afstemning.
En anden bekymring i forbindelse med 
vedligeholdet af vinduesomgivelserne, er 
huller fra gardiner og persienner. Det er 
taget til overvejelse.
Generelt er facadeelementerne mere eller 
mindre færdiglavede fra fabrikken og der 
kan ikke foretages en hel masse æn-
dringer og tilpasninger, da de er en del af 
en samlet løsning.

Der spørges også ind til pladen mellem 
vinduerne og om den vil kunne bære 
samme vægt som nu.
Den vil kunne bære mere, da den erstat-
tes med krydsfiner eller eventuelt det 
samme træ som radiatorbænken, hvis 
muligt. Den vil i alt blive 20 cm tykkere 
(ligesom facaden) og udvidelsen vil 
komme på den udvendige side. Den vil 
ikke øge (eller mindske) boligarealet.

En beboer spørger ind til hvad varmebe-
sparelsen vil blive. Den vil komme til at 
svare til 1700 kr. om året pr. lejlighed. 

Det er ikke økonomisk muligt med mere 
højenergieffektive radiatorer, men det vil 
hjælpe en del med den bedre isolering.

Desuden spørges der ind til længden af 
facaderenoveringen og hvad man gør i 
forhold til dyr og indbrud. Facaden vil 
være færdigmonteret inden aften og der 
vil selvfølgelig blive taget forskellige 
sikkerhedssforanstaltninger. Der bliver 
ikke givet noget svar i forhold til pro-
blematikken med dyrene.

Tagrenoveringen
Flere beboere er interesseret i hvor længe 
tagrenoveringen vil vare og hvordan det 
kommer til at foregå.
Man vil sætte et stort telt over blokkene, 
enten over en blok ad gangen eller over 2 
blokke og det vil tage hhv. 6-12 uger 
samlet, afhængigt af hvordan det gøres, 
men hver enkelt lejlighed vil selvfølgelig 
ikke være under direkte påvirkning i al 
tiden.

Flere nævner problemer med temperatu-
ren på førstesalen i hemsene. Om vinter-
en er det for koldt og om sommeren for 
varmt. Der vil dog blive bedre ventila-
tion, grundet den måde man lægger taget, 
så det burde i hvert fald kunne gøre lidt 
om sommeren.
Mange er nervøse for, hvordan støjni-
veauet vil blive med stålpladetag på 
hemsene.
Nogle endda så nervøse, at de tror det vil 
kunne have en påvirkning på beboernes 
generelle trivsel og velbefindende.
Stålpladerne vil dog blive beklædt med 
filt på undersiden, hvilket vil dæmpe støj 
med 20 procent. Derudover vil der jo ik-
ke være en konstant støjpåvirkning på 
taget, det er kun i forbindelse med fx 



meget kraftigt regnvejr og lignende.
Der bedes i samme omgang om mulig-
hed for at se en 1-1 model af en hemslej-
lighed med stålpladetag inden GF d. 20/2 
2014. Den burde være parat inden.

Desuden spørges der ind til, hvorvidt der 
er forskellig holdbarhed på et lysegråt, et 
mørkegråt og et mørkeblåt stålpladetag. 
Det svares der ikke direkte på, men de 
vil som minimum altid holde deres ga-
rantiperiode ud, altså omkring de 30 år.

Der spørges også ind til, hvad tagplader-
ne er lavet af og hvor modstandsdygtige 
de er overfor vand, hvis fx lakeringen 
skulle forsvinde. Det er alu-zink-plader, 
som ikke kan ruste.

Der spørges ind til, om der er asbest i de 
gamle tagplader. Det er der ikke, men 
måske i cykelskurstagene og helt sikkert 
i baldakinerne. Vi slipper dog af med al 
asbest i forbindelse med renoveringen.. 
De gamle tagplader er der imod lavet af 
cellulose/papir, hvilket også er grunden 
til vores problemer med dem.

Desuden gøres der opmærksom på, at vi 
til GF i februar 2012 besluttede at det 
skulle være tagpaptage og det mener en 
enkelt beboer stadig må være gældende, 
hvorimod MJM mener at den afstemning 
vi havde på GF november 2013, om 
hvorvidt stålpladetage kunne tages med 
ind i overvejelserne, har erstattet denne 
beslutning. Under alle omstændigheder 
stemmes der om hvorvidt det skal være 
stålpladetage på GF d. 20/2 2014.

Ventilation 
Arkitekten har foreslået at isolationen 
placeres på siden af bygningerne, cirka 

der hvor genbrugsskabene sidder nu. Det 
er der svær utilfredshed med, blandt en 
del af beboerne, som spørger ind til om 
den ikke kan komme op på taget, op un-
der taget, op oven på baldakinerne eller 
eventuelt ind i den lille entre.
Nogle af argumenterne går på, at der 
måske vil komme hærværk på den, hvis 
den sidder nede på siden, andre vil ikke 
have flere ting, der tager plads fra gan-
gene.
Den vil under alle omstændigheder ikke 
kunne komme ind i entreen, da der sid-
der en bærende bjælke, der hvor den 
eventuelt ville kunne være.
Den kan heller ikke rigtigt komme op på 
eller under taget, da det vil blive meget 
vanskeligt i forhold til drift.
Den ville i princippet godt kunne sidde 
oven på baldakinerne, men arkitekten 
forklarer at det vil blive grimt og kunne 
fjerne dagslys fra gangene og dermed 
skabe en trykket stemning.
Teknikken er ikke nævneværdig anderle-
des, uanset hvor den sidder, men hvis 
den skal sidde over baldakinen, vil det 
blive en stor, klodset kasse, der stikker 1 
meter ud. Med løsningen på siden, vil 
den blive sat delvist ind i betonen og 
derfor kun gå cirka 25 cm ud fra facaden.
Hvis den bliver sat ind i betonen, er en-
kelte nervøse for isoleringsproblemer og 
huller i betonen. Det vil der selvfølgelig 
blive taget højde for. Desuden vil den 
også blive støjisoleret, så der ikke kom-
mer problemer med støj.

En anden ting, der bekymrer folk, ved at 
den bliver placeret på siden, er om det vil 
give problemer for dem, som har lavet 
deres køkken om. Det kan der ikke 
svares helt konkret på, men det kan have 
betydning, da man ikke kan tilpasse det 



til hver enkelt bolig. Man er nødt til at 
have en standardløsning. Det er dog ved 
at blive undersøgt nærmere.

Der bliver også spurgt ind til, hvad der 
vil ske med vores nuværende genbrugs-
skabe, i så fald ventilationsboksen bliver 
placeret der, hvor de sidder nu.
De vil højest sandsynligt blive flyttet ud i 
skraldeskurerne. Det vil også spare 
mandskabstimer for de blå mænd og i 
fremtiden vil der i øvrigt måske komme 
et krav om, at affaldet skal deles op i 
endnu flere typer end nu.

Badeværelser
Hvad angår badeværelserne, har folk to 
bekymringer. Spejlet og badeforhængs-
stangen.

Hvad angår spejlet, spørges der ind til, 
om man kan gøre det længere på den 
lodrette led, så lave mennesker også kan 
se sig selv i spejlet. Det tages til overvej-
else.

Med hensyn til en stang til badeforhæng, 
er folk nervøse over, om den bliver lang 
eller vinklet, om den kommer til at sidde 
dumt i forhold til blandingsbatteriet og 
om det vil skabe problemer for dem som 
har vaskemaskiner. Nogle foreslår at det 
kan være op til hver enkelt beboer, om 
de vil have den, men det er upraktisk. 
Det besluttes at stangen udelades helt.

En enkelt nævner, at det planlagte spejl-
skab måske vil tage fugt ind, fordi det 
sidder så tæt op af brusenichen.

Der spørges i øvrigt ind til, om det 
virkeligt kan tage en hel uge at lave 
badeværelse. Det ved man ikke helt, men 

det vil til gengæld blive gjort i forbin-
delse med udskiftning af ventilationen, 
så det bliver klaret samlet. Under alle 
omstændigheder er der ingen problemer 
med støj eller noget om aftenen, kun i 
dagtimerne.

Paraboler
Der er et par praktiske spørgsmål i for-
bindelse med parabolerne.
Det ene er, om de skal pege i en bestemt 
retning og om taget i så fald vil komme 
til at skygge for dem. Blokkene ligger i 
nord-syd-retning og parabolskiverne skal 
pege i syd, hvilket de sagtens kan.
Et tillægsspørgsmål til dette er, om de 
kan placeres på den anden side af vindu-
et på hemsene, så de ikke skygger og det 
kan de sagtens.
Derudover vil man gerne vide om der er 
en max-vægt som parabolerne må veje. 
Det vides ikke, med de må til gengæld 
ikke være større end en meter.
En vil gerne vide om der er tænkt på led-
ningsgennemføring og jordforbindelse 
og det er der.

Enkelte beboere mener det er spild af 
penge, især da der pt. Kun er 19 beboere 
med en parabol og da IP-streaming nok 
vil tage over i fremtiden.
Da vi ikke må forhindre folk i at opsætte 
en parabol, er det bedre at gøre det på 
den her måde og undgå ”hovsa-løsnin-
ger”. Derudover vil det blive meget 
nemmere at opsætte parabol, med denne 
installation og desuden er vi på vej ud af 
aftalen med Boxer, så måske vil flere 
ønske det i fremtiden.
Det vil blive for besværligt, hvis hver 
enkelt beboer kan vælge at få et metalbe-
slag eller ej – enten får alle det, eller 
ingen. Desuden er det et meget lille 



beløb der er tale om.

De overdækkede gange
I første omgang vil en beboer gerne høre 
hvor længe den gennemsnitlige botid er 
på de overdækkede gange. Vi regner 
med mediantid og den er 1,7 år, men det 
er meget forskelligt, nogle har boet der i 
20 år, andre bor der få år. Beboeren sy-
nes, at det er dumt at beboerne skal 
stemme om de vil forblive overdækkede 
eller ej, da mange af dem ikke vil bo her 
når renoveringen er færdig. Vi er dog 
nødt til, at tage udgangspunkt i de beboe-
re, der bor her nu.
Et tillægsspørgsmål er, om der er 
budgettere med at lave fælleskøkkenet 
om til lejlighed, hvis en gang vælger at 
blive til åben gang. Disse vil ikke blive 
lavet til lejligheder, men i stedet 
grupperum og det er med i budgettet.

En del beboere udtrykker bekymring for, 
hvorvidt køkkenet vil få lov at holde. De 
mener at folk er blevet mere asociale og 
er også bange for, at der vil komme flere 
indbrud. Desuden synes de det er ærger-
ligt, at der skal skal bruges en masse 
penge på de lukkede gange, når der spa-
res andre steder. Hvorfor ikke i stedet 
gøre alle lejligheder lækre?
GF 2012 har besluttet, at de overdække-
de gange som ønsker det, skal have mu-
lighed for at fungere bedre. Vi er nødt til 
at holde os til GF-beslutningen. Man kan 
dog stille ændringsforslag d. 20. februar. 
Intet er besluttet endnu, i øvrigt, det skal 
først til afstemning på de overdækkede 
gange.
Der spørges ind til, om man eventuelt 
kan tvinge gang 4-ordningen ned over de 
gange, som vælger at forblive overdæk-
kede og hvem skal i så fald opretholde 

denne ordning. Det er planen at det skal 
fungere på denne måde og det er i prin-
cippet bestyrelsen der skal sørge for at 
det bliver opretholdt. Det er gangene 
selv, der skal indstille nye beboere. Det 
vil også være beboerne på de overdæk-
kede gange, der solidarisk må hæfte for, 
hvis de fx ødelægger køkken og fæl-
lesting, men det kommer selvfølgelig 
også an på situationen.

Et par stykker synes også at hems-delen 
er spild af tid og penge, primært da den 
ikke vil blive stor nok til, at alle kan væ-
re deroppe. Så hellere fokusere på fæl-
leskøkkenet.
Terrasse-delen er også oppe til debat, da 
det kan være til gene for naboerne og 
derfor bør disse høres, da der er generel-
le regler i forhold til ændring af haver. 
Det tages til efterretning.

Andet
Der bliver bedt om lidt mere info om den 
økonomiske ramme for renoveringen.
På nuværende tidspunkt kan man ikke 
give et mere præcist bud, end på den an-
den side af 200 millioner, da EU-udbud-
det endnu ikke er sat i værk.

En beboer vil vide, om huslejestigningen 
er fast, uanset resultaterne for afstemnin-
gerne. Det vil afhænge af blandt andet de 
bud vi vil få ind, men man kan godt 
regne med de 12,5 procent.

Man vil gerne vide, hvad forventningen 
til støjniveauet er. Det vil ikke blive så 
voldsomt og vil være acceptabelt. Der vil 
selvfølgelig komme støj, når man skærer 
i beton, men støjen vil ikke være 
vedvarende og der vil blive arbejdet 
blokvis fra midten af haven og ud. Der 



vil altså være støj i de 2 år, renoveringen 
står på, men det vil være forskellige 
steder i haven.

Et par stykker vil gerne vide hvad man 
gør med forsikring, da mange beboere 
ikke har indbrudsforsikring samt om der 
vil blive taget højde for de skader hånd-
værkerne kan komme til at lave på boli-
gerne. Entreprenøren skal stå for doku-
mentation af skader og vil have en for-
sikring der også går ind og dækker ind-
brud.

En beboer vil vide, hvorfor man ikke kan 
klare det hele på én gang og altså dermed 
kun skulle have adgang til lejlighederne 
den ene gang. Det er et praktisk 
spørgsmål og handler om, hvilke ele-
menter det passer at lave samtidig.

En anden beboer vil høre, om man kan 
forny gulve i forbindelse med fraflyt-
ning, nu de ikke er med i renoveringen 
(for at undgå genhusning). Det er en god 
ide, som vil blive taget op til overvejelse.

En beboer foreslår at lyset bliver placeret 
midt i baldakinen, i stedet for ude for 
enden af baldakinen. Det vil blive taget 
med i overvejelserne, men generelt set, 
vil belysningen blive bedre end den er 
nu.

Der bliver også spurgt ind til, hvorvidt 
skunken i hemslejlighederne vil blive 
isoleret. I dag er der ikke ret meget isola-
tion og der sidder en ventilationsspalte, 
som dog først kan lukkes et års tid efter 
renoveringen, når man er sikker på der 
ikke er kommet fugt i konstruktionen. I 
og med man isolerer på ydersiden, vil 
skunken også blive det mere isoleret, 

men en egentlig isolering er der ikke pt. 
planer om.

Afstemninger
a) Nye badeværelseslofter og nyt skab 
med spejl og lys
Brusestangen er ude af billedet, grundet 
massiv modstand.

Ja: 20
Nej: 3

Vedtaget.

b) Nyt vinduesparti i to-værelseslejlig-
heders køkken
Stort vindue: 15
Lille vindue: 2

Det store vindue er vedtaget.

c) Parabolholder
Ja: 15
Nej: 7

Vedtaget.

d) Valg af farve til tage
1. runde:
Lys grå: 7
Mørk grå: 15
Blå: 4

Blå udgår.

2. runde:
Lys grå: 8
Mørk grå: 17

Mørkegrå er vedtaget.

Bliver omstødt hvis det ender med 
tagpaptage d. 20. februar.


