HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”
Referent Viksi Jønsson
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Referat fra møde onsdag d.01.juli 2020 kl.19:30
1. Opfølgning på opgaver siden sidst. (Liste af aftaler fra sidste møde nedenfor)
a. Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har
efterfølgende skrevet til kommunen for at få afdækket om der vil komme krav til HF
Engvang ifm. Skybrudsplanerne. Svaret fra kommunen D.28/08/2020: HF Engvang er
ikke med på den liste i spildevandsplanen over 47 kolonihaver, der skal kloakeres
over de næste 10 år. Så vidt jeg kan gennemskue, er kolonihaven allerede
(spildevands-)kloakeret, og der er ikke planer om at ændre på kloakeringsformen til
et to-strenget system.
Med venlig hilsen
Palle Dannemand Sørensen,Projektleder,Klima og Byrum

2. Hvad er næste skridt i processen?
a. Det blev besluttet at Jesper skal undersøge i kommunen om det vil være muligt at
etablere f.eks. et traktorskur, skur eller værksted på ”tangen” vi ejer op til
Englandsvej.
Nu arbejdes der på en mulighed for at sælge 1/3 del af ”tangen” til beboer i nr.13 i
stedet. Vi beder Jonas fra bestyrelsen om oplæg til hvad de resterende 2/3 del af
området kan bruges til, da han tidligere har haft forslag hertil.
b. Vi besluttede at nedsætte en mindre gruppe som skal have dialogen med rådgiverne,
grupper består af: Trine, Jesper og Arvi.
Gruppen fremlagde sig forslag til oplægget der skal forelægges 3 forskellige
arkitekter for tilbud om skitseforslag. Vi havde lidt ændringer og tilføjelser som blev
drøftet på mødet.
 Teksten ” et grund forslag med mulighed for add-ons” skal fremgå
 Funktionsliste fra Havemand, Husbestyrer samt bestyrelse med som bilag
 Beboernes billeder fra Facebook med som bilag
 Særhensyn fra de nærmeste naboer med som bilag
 En helhedsplan for placering af affaldscontainer og plan for p-pladsen er en
naturlig del af dette projekt, som arkitekterne skal indtænke.
Gruppen vil hurtigst muligt organisere møder med de udvalgte arkitekter, vi håber på
skitseprojekt arbejdet er i gang august/september 2020, udvælgelse af projekt
november 2020, fremlæggelse på generalforsamling december 2020.
Hvis projektet stemmes igennem, vil der gå yderligere 9-10 måneder med at indhente
byggetilladelse mv. og derfor kan byggeriet tidligst forventes igangsat i 2021.
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3. Disponering af plads til affald containere på fællesarealet
Der er taget politisk beslutning om at alle husstande skal sortere i 10 faktioner fra sommeren
2021, hvordan vil dette påvirke HF Engvang? Skal man have en masse beholderne i egen
have, kan vi lave noget samlet på fællesarealet? Der arbejdes med at indtænke
containerplads og affaldsløsninger i oplæg om nyt fælleshus, men vi har brug for at vide
mere.
Maria har ikke haft held med henvendelse til kommunen for at høre hvad Deres planer er,
Det aftales at Gitte i stedet prøver at finde frem til et svar fra kommunen.
4. Næste mødedato
Endnu ikke aftalt.
5. Eventuelt

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt:
a. Vi besluttede at nedsætte en undergruppe bestående af: Trine, Jesper og Arvi.
Gruppen tilretter deres oplæg til arkitekterne, og fremlægger for denne arbejdsgruppe
inden der kontaktes 3 forskellige arkitekter for tilbud om skitseforslag
b. Det blev besluttet at Gitte kontakter kommunen for at høre hvad Deres planer er,
kommer der nye affaldsbeholderne med opdelte rum ud til hver husstand? Eller hvad
planlægger de?
c. Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
•
•
•
•

Viksi, have 120
Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6

•
•
•
•

Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116

