Måløv Aksen
Baggrunden for hele processen er et
ønske om at gøre Måløv Aksen til en
attraktiv og indbydende strækning,
som skaber sammenhæng med den
omkringliggende by, og danner ramme for byliv og oplevelser.

Skolebørn, unge, børnefamilier (fra
Søndergård) og seniorer (ligeledes fra
Søndergård), samt en følgegruppe med
forskellige interessegrupper fra Måløv,
har arbejdet med ønsker og visioner for
Måløv Aksen. Nu foreligger resultatet i
form af et ’Katalog for byrumskvaliteter i Måløv Aksen’. Kataloget blev præsenteret ved en udstilling på Måløv
Bibliotek i marts.

Projektet gennemføres i samarbejde
med Realdania, som også yder økonomisk støtte.

NYHEDSBREV

Se også ballerup.dk/malov-aksen.

’Katalog for byrumskvaliteter i Måløv Aksen’ er et snapshot af Måløv i dag, og et udtryk for borgernes drømme om et fremtidigt byliv i Måløv Aksen. Kataloget stiller en række spørgsmål, som
en kommende konkurrence om forbedring af Måløv Aksen skal svare på:
Hvad er et godt byrum i Måløv? Hvordan ser det ud, og hvad kan der ske i det?

Ballerup Kommune / Plan & Byg

Det er byrumskonsulenterne Ekstrakt,
der i samarbejde med Ballerup Kommune har fået den brede vifte af repræsentanter for borgerne i Måløv i tale.

I starten af juni måned udskrives der
en indbudt arkitektkonkurrence om
forbedring af Måløv Aksen. Vinderprojektet ventes at blive offentliggjort i oktober måned, og realiseringen af projektets 1. etape – de to tunneller samt strækningen derimellem
– forventes påbegyndt i 2009.

SØNDERGÅRD

I løbet af efteråret er der afholdt en
række workshops med Måløvborgere
om fremtidens Måløv Akse, dvs. forbindelsen mellem det gamle Måløv og
den nye bydel Søndergård på tværs af
Frederikssundsvejen og S-banen.
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Et bud på et godt byrum - fra workshop for 5. klasse på Måløv Skole (se bagsiden)

april 2008

Søpromenaden
Nu bliver Søpromenaden anlagt.
Arbejdet starter efter påske, og det
skal være færdigt den 1. september i
år.
Promenaden bliver et 4 m bredt areal
med grusbelægning og med afgrænsninger udført af miljøcertificeret
azobé træ: en kajkant mod søen og en
lav støttemur mod bebyggelserne.
Ud for sidevejene udvides promenadearealet. Her bliver udført rampe og
trapper op til vejene, og her bliver der
opstillet siddesokler af granit, formgivet af Bjørn Nørgaard, som er kommunens kunstkonsulent for Søndergård.
Belysningen er valgt med omhu, så
den ikke generer omgivelserne. Der
bliver indbygget diodelys i støttemuren og i gelændrene for enden af sidevejene. Diodelyset er valgt, fordi det
giver et ensartet, varmt lys på gangarealerne uden at blænde.
I forbindelse med udførelsen af kajkanten skal der rammes pæle ned i
bunden af søen. Der er valgt en skånsom metode m.h.t. støj og vibrationer:
først bores der huller, hvorefter pælene bliver rammet ned i de lidt mindre
huller.

Stier til nyt børnehus - inkl. bro over
Søndergård Sø
Der er ved at blive anlagt stier til det
nye børnehus på Tueholmen, som vist
på nedenstående plan. Stierne får belysning og asfaltbelægning.
Stikrydsningen på Søndergårds Allé
bliver udført med midterø og forskudt
overgang. Hovedstien fra haveboligområdet krydser Søndergård Sø via
en cykel- og gangbro. Broen bliver 3,6
m bred og bliver udført i stål med en
let bue hen over vandet. Belysningen
sker ved indbygning af diodelys i de to
gelændere efter samme princip som
på Søpromenaden. Stierne skal være
færdige til indvielsen af børnehuset til
sommer.

Hærværk på lamper i området

Hospice

Det sker desværre af og til at der bliver øvet hærværk på lamperne i området. Når vi bliver opmærksomme på
det eller en beboer henvender sig til
os, melder vi det straks til Dong Energy, som har fået overdraget driften fra
kommunen.

Det ligger nu fast, at der bygges et
hospice i D-området, på parcel D1 ved
siden af det nye børnehus.

Dong sørger herefter for, at der igen
kommer lys i lygterne.
Hærværk eller udgåede lygter kan
enten meldes til Dong på tlf. 7210
2030, eller til kommunen/Miljø & Teknik på tlf. nr. 4477 2000.

Grunden er købt af den selvejende
institution Hospice Søndergård, som
har indgået driftsoverenskomst med
Region Hovedstaden om den fremtidige drift af hospicet.
Der afholdes en arkitektkonkurrence
om byggeriet, så på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om, hvordan det kommer til at se ud.
Konkurrenceprojekterne vil blive bedømt af en komité bestående af repræsentanter fra Hospiceforeningen,
OK-fonden, bygningsrådgivere samt
for Ballerup Kommune (borgmester
Ove E. Dalsgaard).

Søndergårds Allé
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Hospice Søndergård overtager grundden pr. 1. august i år og regner med
umiddelbart derefter at påbegynde
byggeriet. Byggeperioden bliver ca. 1
år, og der er forventet indflytning i
efteråret 2009.
Der bliver tale om et hospice med 14
pladser.

HUSK!
Du kan se alle de tidligere
Søndergård-nyhedsbreve på
kommunens hjemmeside:

www.ballerup.dk/soendergaard
Søpromenaden (illustration)

Principskitse: bro mellem Søndergård Syd og ‘Pynten’

