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INDVIELSE AF MULTIBANE

ANLÆG OG FÆRDIGBYGGEMODNING

Fredag den 27. maj kl. 14.00 indvies den
nye multibane på Tueholmen.

Udover multibanen har Kommunalbestyrelsen bevilget midler til gennemførelse af
yderligere aktivitetstilbud i årene 20162018. Umiddelbart efter sommerferien vil
vi starte på planlægning af andre fritidsfaciliteter i området.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Helle Hardø Tiedemann vil holde invielsestalen, og kommunen byder på en kop kaffe,
the eller kakao fra en kaffevogn.
En beboerfølgegruppe fra Søndergård har
været med til at definere indhold og udformning af multibanen og dens omgivelser.
Selve banen kan danne rammen om fodbold, håndbold, basketball og hockey på
selve banen.
Derudover er der klatrenet, parkourstativer og ”hængekøjer” ved siden af banen.
Beboergruppens ønsker om klare farver
og god belysning er imødekommet.
Der var også ønske om mulighed for rulleskøjter, men det var desværre ikke foreneligt med det underlag, som de øvrige
aktiviteter kræver.
Vi håber, at rigtig mange vil få glæde af
banen!

Boldfælleden ved Myrholmen er blevet
drænet, og de sidste finisharbejder på
græsarealet udføres nu.
Søholmen
Det færdige anlæg af vej, fortov, rabatter
og træer langs Søholmen er udført, snart
følges det op med den endelige affaldsløsning.
Måløv Aksen
Firmaet GHB Landskabsarkitekter A/S har
for Ballerup Kommune udarbejdet et forslag til forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i og omkring tunnellen under
banen ved Måløv station.
Forslaget har været præsenteret for en
gruppe lokale repræsentanter og går i store træk ud på at afgrænse et fortovsareal
i tunnelerne, hvor gående kan færdes separeret fra cyklisterne.
Når forslaget er blevet behandlet politisk,
går tegnestuen videre med at færdiggøre
projektet, så den sikre passage kan være
færdiganlagt allerede efter sommerferien.

’Hængekøjer’

Inden vi går i jorden, fortæller vi mere om
hvordan man kan passere under banen og
bruge Måløv Aksen i anlægsperioden, og
hvordan det kommer til at se ud, når den
er færdig.

FÆRDIGGØRELSE AF DET GRØNNE

FÆLLESHUSET - STATUS

I løbet af året vil vi fortsætte indsatsen for Byggeriet af fælleshuset går meget snart
frodighed og blomsterrigdom i området:
i gang - byggepladsen er allerede ved at
blive gjort klar - og vi forventer, at huset
Der er anlagt stauderabat langs stien mel- står færdigt inden udgangen af 2016 (der
har været lidt forsinkelser af forskellig art,
lem Tueholmen og Søndergårds Allé.
så den indvielse i november, som vi hidtil
har gået efter, kan desværre ikke nås).
Det projekt, som vandt konkurrencen
om udformning af Søndergårds fælleshus
sidste sommer, er siden blevet justeret og
tilpasset i et samarbejde mellem beboerfølgegruppen, arkitekt, entreprenør og
kommunen.

Ved Tueholmen har de nyplantede kirsebærtræer ved den nye multibane stået i
fuldt blomsterflor her i foråret.

Huset kommer til at indeholde faciliteter
til afholdelse af to samtidige fester, men
lokalerne kan også underopdeles, så der
i realiteten kan være 4 samtidige møder
eller mindre forsamlinger.

I bedene langs perronkanten mod Søndergård Torv er buskbeplantningen afløst af
tørketålende stauder og prydgræsser, der
især vil gøre sig i sensommer og efterår.
Flere steder langs søbredden er der sat vegetationsmåtter, der skal skabe mere frodighed og blomstring langs den grønne søbred – lige nu lyser engkabbelejerne op.

Perspektiv fra vinderprojektet, juni 2015

I forlængelse af opførelsen af fælleshuset
færdiggøres parkeringsstrøget, der leder
frem til huset. Friarealerne til huset vil blive anlagt, og hovedstien fra Hvedevej via
plejecentret føres helt frem til torvet.
HUSK: vi orienterer løbende om de ting,
der foregår i Søndergård, på hjemmesiden
www.ballerup.dk/soendergaard.

