SØNDERGÅRD NYHEDSBREV nr. 19
INVITATION TIL INDVIELSE AF ’NÅLEØJET’
Bjørn Nørgaards store vandskulptur indvies fredag d. 9. juli 2010 kl. 17!
Den lange og hårde vinter betød en forsinkelse af alle anlægsprojekterne på og ved Søndergård. Men nu skulle det være ganske vist:
Torvet bliver færdigt og vandkunsten opstillet, så ’Nåleøjet’ kan indvies d. 9. juli.
Hermed inviteres alle Søndergårds beboere til at deltage i arrangementet, hvor der bydes på
taler, musik, lidt drikkevarer og snacks.
Bare mød op på torvet!

Nåleøjet

Plejecenter (ill. fra vinderprojektet)

PLEJECENTER SØNDERGÅRD – VINDERPROJEKT UDVALGT
Ballerup Kommune har henover vinteren i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab afholdt
en indbudt konkurrence om plejecenter m.v. på Søndergård. Syv forskellige teams bestående
af totalentreprenør, arkitekt, ingeniør etc. havde prækvalificeret sig til at deltage i konkurrencen.
Konkurrencen drejede sig om en bebyggelse på Søndergård (parcellerne A10 og A11), bestående af plejecenter med 56 plejeboliger, 20 ældreboliger og et handicap-bofællesskab med
12 pladser. Den økonomiske ramme lå på forhånd fast, så konkurrencen gik ud på at komme
med det bedste forslag inden for rammen.
Vinder af konkurrencen blev totalentreprenør Einar Kornerup i samarbejde med arkitektfirmaet
Entasis og rådgivende ingeniører Moe & Brødsgaard – du kan se hele vinderprojektet på
www.ballerup.dk/soendergaard.
Projektet, som har titlen ’I pagt med naturen’, er i april-juni blevet detailbearbejdet, og den
egentlige projektering går i gang i august. Byggearbejdet forventes påbegyndt i foråret 2011,
og bebyggelsen vil stå klar til indflytning i sommeren 2012.
Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab deler bygherrerollen for byggeriet.

’SOKKELKUNST’ LANGS SØPROMENADEN
Det ser nu ud til, at der er skaffet tilstrækkelig med sponsorstøtte til at det spændende
kunstprojekt, ’Sokkelkunst’ langs søpromenaden, kan gennemføres i efteråret.
Sokkelkunstprojektet går ud på, at Bjørn Nørgaard har udpeget fem yngre kunstnere til at
udarbejde bronzeskulpturer til de fem granit sidde-sokler langs søpromenaden. En følgegruppe bestående af repræsentanter for de to grundejerforeninger på Søndergård har fulgt
kunstnernes arbejde med at udvikle deres skitser.
Skulpturerne støbes i løbet af efteråret, tidspunktet for opstillingen er endnu ikke fastlagt.
Nedenfor ses billeder af skitserne til de fem skulpturer:

Thomas Poulsen
(FOS)

Tove Storch

Sophia Kalkau

Martin Erik
Andersen

Lone Haugaard
Madsen

MÅLØV AKSEN
Også Måløv Aksens første etape blev ramt af den hårde vinter, men nu kører det!
Trappeanlægget ved stationen er allerede kommet langt, og snart begynder arbejdet med at
male tunnelvæggene og sætte lys og plader op derinde. Vi forventer at første etape vil stå
færdig omkring oktober måned i år.
Også ’Krogrunden’ på Stationsvej (overfor apoteket), som er en del af det samlede Måløv
Akse-projekt, er under udførelse og forventes afsluttet i løbet af sommeren. Her er der ryddet
for beplantning og terrænet er rettet til for at åbne grunden mod Stationsvej. Der etableres sti,
trapper og bænke, og på toppen opstilles et kunst-bordtennisbord af kunstneren ’Husk Mit
Navn’.
STATUS PÅ ØVRIGE AKTUELLE PROJEKTER PÅ SØNDERGÅRD
Anlæg af to nye stier i Søndergård kører på fuldt tryk:
• Eksisterende sti mellem Søndergårds Allé og Måløv Station nedlægges, og i stedet
anlægges ny sti til det nye Søndergård Torv med stiforbindelse til Måløv Station.
• Der anlægges ny sti fra Søholmen til Søndergård torv.
Der opsættes belysning langs de to nye stier og langs Søholmen.
Af hensyn til trafiksikkerheden etableres hastighedsdæmpende bump ved Bækholmen.
Udbygningen af renovationssystemet i Søndergård fortsætter: der etableres containere til
dagrenovation (nedgravede) samt til aviser og flasker i ”knækket” ved Søndergårds Allé 200.
Storparcellerne D3 og A9 har netop været udbudt til almen boligbebyggelse som tæt-lav
lavenergibebyggelse. Det er endnu ikke afgjort, hvilket projekt der skal realiseres – se
salgsmateriale og følg i det hele taget med på www.ballerup.dk/soendergaard.
Ballerup Kommune, juni 2010

