SØNDERGÅRD NYHEDSBREV nr. 22
marts 2012
Byggerier
Udbygningen af Søndergård fortsætter. Der er gang i byggeriet, pt. er følgende under opførelse:
•
•
•
•

Plejecenter Søndergård med 54 plejeboliger samt 16 ældreboliger og handicapbofællesskab
med 12 pladser på parcellerne A10 og A11 - færdige eftersommeren 2012
20 almene boliger, Søtoften, (2-plans rækkehuse) på parcel A9 - færdige efteråret 2012
15 almene boliger, Søtoften, (1-plans rækkehuse) på parcel D3 - færdige efteråret 2012
56 almene etageboliger, Søfryd 3, på parcel A1 - færdige primo 2013

Kuben Byg skal bebygge B18 - og senere også B16 - med hhv. 15 og 13 rækkehuse. I den forbindelse opstilles der en salgspavillon på parcel B16.
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Anlægsarbejder

I sensommeren, når det nye plejecenter og boligbebyggelsen på parcel A9 står færdige, går vi
i gang med færdiggørelsen af den del af Søndergårds Allé, som ligger ved disse bebyggelser.
Dette anlægsarbejde vil stå på frem til foråret 2013.
cykelsti forlænges
fortove etableres
fremtidig sti
(anlægges senere)
sti ved plejecenter
kantsten, slidlag, rabatter og allétræer
og vejbelysning
‘Strøget’, etape 1
sti til Hvedevej

Ballerup Kommune,, Center for By, Kultur og Erhverv, marts 2012

I uge 12 (sidst i marts) genoptages arbejderne på ”Strøget etape 1” med anlæg af kørebane og
p-pladser langs sydsiden af vejen. Arbejderne forventes afsluttet i maj/juni i år.

INVITATION
Det vil glæde Kommunalbestyrelsen at se dig til indvielse af

skulpturprojektet ‘Sokkelkunsten’ langs Søndergård Sø
fredag d. 13 april 2012 kl. 15.00
- med start på Søndergaard Torv

Om Sokkelkunsten
Billedhugger, professor Bjørn Nørgaard er Ballerup Kommunes kunstneriske konsulent
for det nye boligområde Søndergård i Måløv. Det er Bjørn Nørgaard, der har udformet
Søndergård Torv og den store vandskulptur ’Nåleøjet’, som blev indviet i 2010.
Det er også Bjørn Nørgaard, der har udformet de fem forskellige granitsokler langs Søndergård sø, og udpeget de fem kunstnere, hvis bronzeskulpturer udgør sokkelkunsten.
De fem kunstnere er Martin Erik Andersen, Sophia Kalkau, Thomas Poulsen / FOS,
Tove Storch og Lone Haugaard Madsen – fem meget forskellige kunstnere, som er
valgt, fordi de alle, på hver sin vis, insisterer på kunst som en selvstændig måde at erkende og beskrive verden på.
Konceptet for sokkelkunsten er på forhånd fastlagt af Bjørn Nørgaard mht. dimensioner
og materiale (bronze). Selve udformningen af skulpturen indenfor disse givne rammer
har derefter alene været den enkelte kunstners valg.
En følgegruppe af beboere fra Søndergård har være med i hele processen - fra det første
møde med kunstnerne, ved præsentationen af de første modeller (se ovenfor) og frem til
et besøg i bronzestøberiet, da værkerne blev skabt.
Sokkelkunst-projektet er realiseret med velvillig støtte fra Oak Foundation, Realdania, Skanska og
Ballerup Ejendomsselskab/KAB.

