Nr. 3, maj 2015

Arkitektkonkurrencen om et nyt Kellersvej er i gang
Siden februar har fem arkitektfirmaer været i fuld sving med at
udarbejde bud på, hvordan fremtidens boliger på Kellersvej kan
se ud. Resultatet skal afleveres
ved udgangen af maj.
Som grundlag for konkurrencen
ligger et byggeprogram, som beskriver de krav og ønsker Gladsaxe Kommune har til den fremtidige løsning.
De nye boliger
Arkitekterne skal give bud på udformning af 78 boliger med mulighed for fleksibel indretning i et
eller to rum. Boligerne skal ligge
i tre klynger med hver to grupper;
altså i alt seks grupper.
Til grupperne skal der være tilknyttet fælleslokaler til spisning
mv.
Ny café
Caféen udvides til at kunne have
flere gæster og flyttes fra Dukkehuset til Bygning 11, som også
huser festsalen. Der er ønske
om, at der skabes et livligt

og hyggeligt miljø omkring caféen i samspil med festsalen og
andre aktiviteter.
Interesse-fællesskaber
Som noget nyt skal der etableres
tilbud, som går på tværs af de
forskellige boligenheder på Kellersvejområdet.
fortsættes på side 2

Aktuelle aktiviteter i projektet
Maj
Juni
August
Efteråret 2015
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Den 31. maj er der afleveringsfrist for forslag til arkitektkonkurrencen
Behandling af arkitektforslag i dommerkomite.
Infomøder for medarbejdere i SH den 11. og 18 juni
Infomøde for beboere og pårørende på Kellersvej den 18. juni
Udnævnelse af vinderforslag
Påbegyndelse af projekt-fasen
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Lokalerne skal bruges til fritidsaktiviteter med udgangspunkt i
beboernes ønsker og interesser.
Det er fx tanken, at Dukkehuset
skal kunne bruges som ungdomsklub med tilbud rettet mod
den yngre del af beboerne på
Kellersvej.

Få flere oplysninger
Du kan læse hele byggeprogrammet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside som bilag til
Sundheds- og Handicapudvalgets behandling af dagsordenspunktet (SHU, 28.1.2015, pkt 1).

Den 3. marts 2015 var der besigtigelsestur på Kellersvejområdet for de fem arkitektfirmaer,
som deltager i konkurrencen.

Dommerkomitéen
Dommerkomitéen, som skal bedømme de indkomne forslag fra arkitektkonkurrencen er bredt sammensat af repræsentanter fra Gladsaxe Kommune, og eksterne fagdommere:
Susanne Palsig
Nanna Krog-Meyer
Jane Torpegaard
Ebbe Holm
Tonie Hansen
Thor Benno Johansen
Morten Schuster
Sytter Kristensen
Henrick Villemoes Poulsen
Per Wortziger
Rikke Hansen
Eva Jarl Hansen

Formand for Dommerkomitéen,
samt Sundheds- og Handicapudvalget
Styregruppeformand, økonomidirektør
Social- og Sundhedsdirektør
Afdelingschef Social- og Handicapafdelingen
Forstander Cathrinegården
Pædagog Kellersvej 8-9
Fællestillidsrepræsentant udpeget af
Social- og Handicapafdelingens MED-udvalg
Formand for LEV
Ejendomschef Ejendomscenteret
Sagsarkitekt Ejendomscenteret
Arkitekt, ekstern fagdommer/ Arkitektforeningen
Arkitekt, ekstern fagdommer/ Arkitektforeningen
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