
Morbærhaven d. 21. december 2011

Bilag til møde mellem Albertslund Ungdomsboliger (Morbærhaven) og Albertslund kommune 24. januar 2012

Projekt om ombygning af overdækkede gange til åbne gange 
(endnu ikke vedtaget).

Projektets baggrund
Morbærhaven består af 1063 lejligheder bygget som husrækker med 5-6 lejligheder i hver række. 
De fleste af rækkerne ligger to-og-to om en fælles gang. Der er ialt 91 af sådanne dobbeltrækker 
omkring en gang. Af disse er 9 med et overdækket gangareal. De overdækkede gange (også kaldet 
"lukkede gange") er hver på 12 lejligheder, dog fungerer en af lejlighederne som et fællesrum for 
gangens beboere. Der er altså i alt 99 lejligheder til udlejning på de overdækkede gange. 
Lejligheder på de overdækkede gange er alle 1-værelses lejligheder og er indretningsmæssigt 
fuldstændig magen til vores 645 1-værelses lejligheder på de åbne gange. Eneste forskel er, at 
lejlighederne på de åbne gange har badeværelsesvindue, det har lejlighederne på de overdækkede 
gange ikke, da dette ville vende ud til de overdækkede gangareal.
De overdækkede gange har eksisteret siden byggeriets start i 1971 og er spredt ud over området (se 
kort ovenfor). Arkitekternes vision har formentlig været, at lægge op til mere socialt samliv på disse 
gange end på resten af Morbærhavens gange. 
Der har imidlertid altid været problemer med udlejningen af lejlighederne på de overdækkede 
gange. Dette har stået i vekselvirkning med at det sociale liv på gangene kun undtagelsesvist har 
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Placeringen af de 9 overdækkede gange, fremhævet med rødt.



fungeret. Så tidligt som i 1977 blev dette diskuteret 
i bestyrelsen og ret utraditionelle tiltag blev 
overvejet: bl.a. at udleje nogle af de overdækkede 
gange til det nærliggende psykiatriske hospital 
"Nordvang" eller at omdanne to af dem til en 
økologisk højskole (ingen af disse ideer blev dog 
realiseret).
I forsøg på at løse de overdækkede ganges 
problemer er de to gange blevet ombygget. Efter 
seneste ombygning i 1993 var der en periode hvor 
de fleste af dem fungerede rimeligt godt. 
I dag er situationen værre end den nogensinde har 
været før, og vi havde i 2010 udlejningstab på 202.398 kr. på trods af, at vi generelt ikke har 
problemer med at udleje lejligheder i Morbærhaven. Udlejningstabet var hovedsageligt på 
lejligheder på de overdækkede gange. Dertil kommer, at mange nye beboere kun vælger at flytte ind 
på overdækket gang, fordi det er her, de hurtigst kan få en lejlighed. Når de så har fået en lejlighed 
vælger mange af dem hurtigst muligt at lave en intern flytning til en lejlighed på en åben gang. 

Særligt om den overdækkede gang 4
Den eneste overdækkede gang, der fungerer rimeligt godt, er den såkaldte "lukkede gang 4". Denne 
gang har en særstatus fordi den altid har fungeret som et kollektiv med regelmæssige gangmøder og 
fælles middage. Boligselskabet har støttet dette ved at give gangens beboere ret til selvstændigt at 
søge nye beboere, når en lejlighed på gangen står tom. Til gengæld hæfter de også kollektivt for 
lejetabet, hvis det i en periode ikke lykkes at udleje en lejlighed. 
I samarbejde med beboerne på den overdækkede gang 4 forsøger bestyrelsen i øjeblikket at få 
indført lignende ordninger på nogle af de andre, overdækkede gange. Dette kan naturligvis kun 
fungere med aktivt medvirken fra de pågældende ganges beboere, og det må på forhånd anses for 
udelukket, at alle de øvrige 8 overdækkede gange kan komme til at fungere som den overdækkede 
gang 4.

Planen
Vi arbejder derfor med en alternativ strategi som går ud på, at ombygge nogle af de overdækkede 
gange til åbne gange. Vi er igang med at foretage beregninger på, hvad dette vil koste. Da selve 
lejlighederne konstruktionsmæssigt er magen til lejlighederne på de åbne gange er opgaven dog 
relativt simpel da den væsentligste ændring blot er, at overdækningen over gangarealet skal fjernes, 
og der etableres badeværelsesvinduer.  (se vedhæftede illustrationer side 4 og 5).

Fællesrummets funktion skal dog også ændres. Vi ser tre forskellige løsninger på dette: 1: 
fællesrummet afspærres og bruges som depot. 2: Fællesrummet ombygges til etværelses lejlighed. 
3: Fællesrummet slås sammen med nabolejligheden til en 2-værelses lejlighed.

Problemet med løsning 2 er at den umiddelbart er den dyreste, da det vil kræve etableringen af 
yderligere et badeværelse. Problemet med løsning 3 er selvfølgelig, at der allerede bor en lejer i den 
lejlighed, som fællesrummet skal slås sammen med. 
Løsningen bliver derfor nok en glidende overgang fra løsning nr 1 til løsning nr 3. I første omgang 
laver vi fællesrummene om til depotrum og ombygger dem så senere til toværelses lejligheder 
efterhånden som lejerne i de tilstødende lejligheder opsiger deres lejemål.

Projektets status
Projektet er i en størrelsesorden, at det skal godkendes ved almindeligt flertal på et afdelingsmøde 
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En overdækket gang.



for alle Morbærhavens beboere. Dette er endnu ikke sket. Vi har dog afholdt et debatmøde om de 
overdækkede ganges fremtid hvortil alle beboere fra de overdækkede gange var inviteret. Det var 
dog kun beboerne fra den overdækkede gang 4, der mødte op.
Tagene på de overdækkede gange er i lige så ringe stand som de øvrige tage i Morbærhaven og det 
gør det derfor aktuelt, at overveje en ombygning til åbne gange i forbindelse med den forestående, 
generelle renovering af Morbærhavens tage.

Vores ønske til kommunen nu
Beslutningen om at ombygge nogle af de overdækkede gange til åbne gange er ikke truffet endnu. 
Når vi alligevel har sat det på som punkt til mødet d. 24. januar er det ment som en almen drøftelse. 
Vi har brug for hjælp og rådgivning til det videre forløb: Kan vi nå at få det med i det overordnede 
tagprojekt? Projektet er en ændring af bygningerne og kræver derfor byggetilladelse. Hvordan er 
tidsrammen og forudsætningerne for at opnå denne byggetilladelse?

Med venlig hilsen
Morten Juul Møller
Bestyrelsesformand, Albertslund Ungdomsboliger
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Billeder fra overdækket gang, repræsentativt  
for de 8 dårligt fungerende gange.

Nederst ses et fællesrum.



Snittegning af h.h.v. to lejligheder på overdækket gang og en lejlighed på åben gang. 
De nye tage er placeret direkte ovenpå de gamle tagpap-tage. Når nu de nye eternittage alligevel 
skal udskiftes kræver en ombygning fra overdækket til åben gang egentlig blot en lidt ændret spær-
konstruktion.
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