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Albertslund Syd

Brøndbyvester

Taastrup

Albertslund

Vallensbæk

• 552 rækkehuse
• 1.005 gårdhave huse
• 547 etageboliger
• 1963 – 1968
• Adskilt trafik
• Tæt-lav by
• 2.104 boliger

• + 5.000 borgere



• 552 rækkehuse
• 9 kvarterer
• Stænger a´ 6 boliger
• 106 m² i to plan

Albertslund Boligselskab (AB)
og Vridsløselille Andelsbolig-
forening (VA) ejer i fællesskab
alle husene i Syd.

Administreres af BO-VEST



Der var engang i  
1960´erne…



Der var engang i  
1960´erne…



Der var engang  
i 00´erne…

• Nedslidning
• Skimmelsvamp
• Kuldebroer
• Installationer
• Krybekældre
• Byggeskader



Der var engang  
i 00´erne…

• Nedslidning
• Utryghed
• Sparsom belysning
• Lukkethed
• Ingen `øjne´ på stier



Udtalt behov for  
renovering, opret-
ning og fremtids-
sikring af hele Syd

• Både AB og VA samt Albertslund  

Kommune ønskede en samlet ind-

sats.

• Dialog med Landsbyggefonden ind-

ledt i 2004, samlet vurderet renove-

ringsbehov ca. 1,5 mia. kr. over en  

periode på 10 år.

• LBF stillede krav om samarbejde  

og en fælles indsats i de tre bolig  

områder.

• Masterplan Syd fødes omkring  

2004 og rammesætterrenoverin-

gerne.

• Behov for nye lokalplaner og hel-

hedsplaner til de treboligområder.



Renoveringen  
af rækkehusene  
2012 - 2015

• EUDP-demonstrationsprojekt opstar-

ter i Fiskens Kvarter og danner senere

grundlag for den storerenovering.

• Energirenovering i seks forskellige  

løsninger: BR08, Lavenergiklasse 2,  

lavenergiklasse 1, Lavenergiklasse  

2020 og Energi+.

• Beboerinddragelse, beboermøder,  

byggeudvalgsmøder, arbejdsgrup-

pemøder m.v.

• Slut med kuldebroer,skimmelsvamp,  

krybekældre, høje varmeregninger  

m.v.



Renoveringen  
af rækkehusene  
2012 - 2015

Krav om to grundlæggende  

forandringer:

• Vinduer mod haven på første sal

• Større åbenhed mellem baghaverog  

stierne

Store beboerprotester mod de nyekrav

Læserbreve, lokalpolitikere, beboermø-

der
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Fastholdelse og  
udvikling af bebo-
ersammenholdet

• Albertslund Syd er begunstigetaf det  

særlige dna, der er lever i bydelen.

• Et socialt sammenhold, der kunne  

fastholdes under genhusning og  

renovering.

• Fra VA´s ̀ børnefattigste´ til børneri-

geste afdeling.

• Særlig indsats i forbindelse med  

genhusningen muliggjorde ca.100  

nye beboere.

• Albertslund Syd optræder ikkepå  

diverse ”ghettolister”.



Fastholdelse og  
udvikling af beboer-
sammenholdet

• Hele kernen i renoveringen haraltid  

været med beboerne i centrum.

• Det har krævet en solid indsats af

afd. bestyrelser, ABC, AK, BO-VEST,

driften, rådgivere og entreprenører.

• Aktiver under renoveringen; nyt be-

boerhus, genbrugsplads, materielgård.

• Beboersammensætning i dag er sta-

dig med mange ”førstegangsbeboere”.

• Udbud af boligtyper er enhæmsko

for mere blandet beboersammensætning.

• Et aktivt boligområde med masser af  

beboeraktiviteter; zumba, affaldsordning, IT-

klub, madklub, nørkleklub m.v.



Læring fra renoverin-
gen af rækkehusene

• Det er afgørende for et vellykketprojekt,  

at beboerne inddrages og respekteres.

• I rækkehusene er der skabt lysere boli  

ger med større vinduespartier - både  

mod haven og fælles stier – det giver be-

boerne en følelse af størreåbenhed.

• Åbenhed har ikke været et beboerønske fra  

start – det har skulle bearbejdes og arbejdes  

med som et vilkår.

• Der er en snigende tendenstil at baghaverne  

lukker sig langsomt igen.

• Aktivering af kantzonerne mellem offentligsti  

og halvprivat zone.

• Giv plads til både det formelle og uformelle  

møde mellem mennesker.

• Tænk på stier, belysning og blødetrafikanter.



Tak for lån af fotos til Albertslund Posten, BO-VEST, Rambøll, Realdania, Niras,NOVA5,  

Almennet, MTH og Arkitekturbilleder.dk

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:

Michael Willumsen, driftsleder BO-VEST: miw@bo-vest.dk
Lars Vind Scheerer, arkitekt Mangor &Nagel A/S: lvs@mangornagel.dk
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