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Arkitektkonkurrencen er afgjort:
Cubo Arkitekter skal forme fremtidens Kellersvej-område
Det blev Cubo Arkitekter, der kom
med vinderbuddet
på udformning af
78 nye boliger, fællesområder
og
udearealer
samt
moderniseringen
af de bevaringsværdige bygninger
på Kellersvej-området i Gladsaxe.

Med et samlet budget på cirka 270
millioner kroner har Gladsaxe Kommunes Byråd iværksat et stort byggeprojekt, som omfatter ny- og ombygning af flere botilbud og aktivitetstilbud på Kellersvej-området for
borgere med handicaps.

Nybyggeri og modernisering
For at finde det bedste bud på den
opgave udskrev Gladsaxe Kommune
i februar 2015 en stor arkitektkonkurrence ’Projekt Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej’. Fem dygtige arkitektfirmaer har deltaget, og
torsdag løftede Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A) sløret
for vinderforslaget foran et spændt
og forventningsfuldt publikum i Salen
på Kellersvej.
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Opgaven i arkitektkonkurrencen lød
på udformning af 78 nye boliger, fællesområder og udearealer på hele
Kellersvej-området, samt modernisering af flere bevaringsværdige bygninger. Kellersvej er et smukt, grønt
område, som ligger op til et fredet naturområde. Der ligger tre forskellige
botilbud, en række dagtilbud for
voksne med handicap, og servicefunktioner på Kellersvej.
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Vinderen kåret
Vinder af arkitektkonkurrencen, blev
Cubo Arkitekter, som har stillet forslag om opførelse af seks hesteskoformede boliggrupper. Til hver bolig
hører en lille have og i midten af
hver hestesko er der et fælles udeområde, hvor man kan samles.

Projektforslagene udstilles
I første omgang blev de fem spændende projektforslag udstillet i Salen
på Kellersvej. Fra torsdag 17. september 2015 til fredag den 9. oktober
2015 vil forslagene blive udstillet i
forhallen på Gladsaxe Rådhus, hvor
der vil være adgang til udstillingen i
rådhusets åbningstid.

- Cubo Arkitekter har leveret et overbevisende forslag, som i høj grad
indfrier de ønsker, vi har for udviklingen af området. Vi får nogle dejlige,
lyse boliger, som vil være attraktive
at bo i langt ud i fremtiden. Vi får
også en rigtig god helhedsplan for
området, som tager hensyn til, at de
bløde trafikanter kan komme trygt
rundt, og som samtidig skaber
spændende muligheder for udendørs aktivitetsområder, som understøtter samvær, leg og bevægelse,
siger Karin Søjberg Holst (A).

Boliv har fået sin egen hjemmeside
På hjemmesiden gladsaxe.dk/boliv kan du fremover læse nyt om
byggeprojektet Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej.
Lige nu kan du blandt andet se plancherne fra de fem konkurrenceprojekter og
læse dommerkomitéens betænkning, som indeholder dommerkomitéens vurdering af projekterne.

Aktuelle aktiviteter i projektet
Efteråret 2015-forår 2016 - Påbegyndelse af projekt-fasen, herunder:
 Lokalplanproces
 Revision af byggeprogram og dispositions- og projektforslag
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