
Status 
Helhedsplan 9B – Bodøvej

Kære beboere i 9B
Siden sidste infoskrivelse i februar måned, har vi udnyttet corona-stilstanden til at arbejde 
med nogle af de spørgsmål og input, der er kommet fra jer.  

Samtidig lysner det nu rigtig meget i forhold til at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde 
med helhedsplanen på dagordenen. I første omgang vil vi bede jer sætte kryds i kalenderen 
den 14. juni 2021 kl. 19.00. I vil modtage mødeindkaldelse den 1. juni.  

Hvis du har spørgsmål – send en mail til helhedsplan9b@bf-ringgaarden.dk

Venlig hilsen
Holger Lunde Jørgensen

Fire-rums boligerne: Kig fra opholdsstuen mod køkkenet, som viser det nye sammenhængende køkkenalrum.  
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Foreslået vindue fjernet

600 mm - 6 moduler (inkl. køleskab og komfur) 
600 mm - 1 hjørneskabsmodul
400 mm - 1 modul
200 mm - 1 modul

Plus overskabe

Samlet køkken længde 5 m

Nyt forsatsvæg

4 skabe (60x60 cm)

Mål : 1 : 50

Stue Type 2 - Eks.

600 mm - 4 moduler (inkl. komfur) 
800 mm - 2 moduler

600 mm - 5 moduler (inkl. køleskab) 

Samlet køkken længde 7.6 m

Mål : 1 : 50

Stue Type 2 - Ny (Rettet)

Lejlighedstype 2

Ændringer i fem-rums boliger

Efter sidste infoskrivelse meldte flere beboere fra fem-rums boligerne tilbage 
med kommentarer til indretningen. Vi holdt et virtuelt møde med flere af bebo-
erne for at drøfte de forskellige problemstillinger. Efterfølgende har vi sammen 
med råd-giverne foretaget følgende ændringer: 

- Vindue i gavl i stuen er sløjfet.
- Tidligere var der fire indbyggede skabe på væg modsat trappen. For at ska-

be større fleksibilitet er de nu ændret til fire mobile skabe, der kan placeres, 
som  beboerne måtte ønske det. 

- Mulighed for at tilkøbe elementer til køkkenet, hvis man ønsker et vinkel-
 køkken.

 

ALT DETTE og mere til indgår i helhedsplanen

• Forbedret indeklima med nyt ventilationsanlæg
• Markant bedre lysforhold med dagslys fra flere verdenshjørner
• Oplevelsen af rummelighed bliver markant større
•  Spritnye køkkener og badeværelser
• Vinduer og udvendige døre udskiftes
• Ovenlys over indvendig trappe 
• ... og meget mere.

Materiale om helhedsplanen, som tidligere er udsendt, findes på 
https://www.bf-ringgaarden.dk/afdeling-9b/info-om-helhedsplanen



Generelt for alle to-plans boliger

Rigtig mange af jer har nævnt, at støj og dårlig akkustik er et problem i 
dagligdagen. 
Byggeudvalget har i samråd med rådgiverne besluttet, at der opsættes ly-
disolerende plader på lofter i køkkener og trapperum i to-plans boligerne 
for at mindske dette problem. 

Ændring i fire-rums boliger

I sidste infoskrivelse foreslog vi at montere en skydedør, som en løsning der 
kunne mødekomme jeres meget forskellige ønsker i forhold til åbning/ikke 
åbning mellem stue og køkken. 
Det viser sig desværre, at der ikke er plads til at montere en skydedør mellem 
trappen og væggen – det kræver ca. 10-15 cm, og der er kun 5 cm at gøre 
godt med. 

Super ærgerligt, da det var en god og fleksibel idé. Vi har undersøgt andre 
mulige løsninger, ex franske dobbeltdøre, indbyggede skydedøre, men begge 
dele skaber andre komplikationer og koster alt for meget.  
 
Konklusionen er derfor:

... at fastholde den åbne planløsning og de stærkt 
forbedrede dagslysforhold.  
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600 mm - 3 moduler (inkl. komfur og køleskab) 
400 mm - 1 moduler

600 mm - 1 modul
400 mm - 4 moduler

Samlet køkken længde 4.4 m

Mål : 1 : 50

Stue Type 1 - Eks.

Mål : 1 : 50

Stue Type 1 - Ny (Rettet)

600 mm - 7 moduler (inkl. køleskab og komfur) 
300 mm - 1 modul

Plus overskabe

Samlet køkken længde 4.5 m

Lejlighedstype 1

Fire-rums bolig: Kig fra køkken mod opholdsstue – oplevelsen af det åbne og sammenhængende 
rum, udsigten til haven.  
På væggen, modsat køkkenelementerne, er der her på billedet placeret et højt bord med et par 
barstole. Her kan man spise morgenmad, sidde med sin bærbare... 

Loop Arkitekter har lavet to ‘billeder’, som viser nogle af kvaliteterne ved den åbne 
planløsning – både set fra opholdsstuen og fra køkkenet.  


