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Referat fra informationsmøde om Vandrørsprojektet 

Onsdag den 27. januar 2016  

Møde afholdt: Café Elefanten 

Per Skovgaard bød velkommen og orienterede kort om baggrunden herfor. Mødet skal ses som et info- og idémøde. Per 
S. gav herefter ordet til Per Vesterberg, der introducerede Martin fra Gaihede A/S, rådgivende ingeniører og arkitekter. 
Per V beskrev kort, hvordan han sammen med Gaihede havde besigtiget nogle huse stikprøvevis. 
 
Gaihede gennemgik herefter løsningsmulighederne, der var udleveret til alle på forhånd. Der blev løbende stillet 
spørgsmål fra salen, som Gaihede besvarede. 
 
Gaihede oplyste direkte adspurgt, at de klart anbefaler forslag 2. Dette skyldes, at de vurderer denne løsning, som 
værende den hvor vi får mest for pengene bla. fordi det vurderes, at være den løsning, der vil kunne holde længst. 
 
Herefter en del økonomispørgsmål. 10% afsat til uforudsete udgifter. Muligvis ingen besparelse ved at køre projektet i 
ét hug. Muligvis optimal pris såfremt vi vælger at gennemføre projektet over fx en 3-års periode. De indikerede priser 
kan afvige i både opadgående og nedadgående retning, indtil vi har fået endelige tilbud fra entreprenører. 
 
Det blev pointeret fra Per V, at der er tale om et fælles projekt, så bestyrelsen (bakket op af Gaihede) vil ikke kunne 
anbefale, at der laves individuelle aftaler med husejere, for derved at kunne spare penge ved selv at udføre arbejdet. 
 
Det videre forløb herefter vil være et beslutningsforslag til forelæggelse på Generalforsamlingen den 8. marts 2016. 
Såfremt Generalforsamlingen vedtager forslaget, skal forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 
Herefter skal Gaihede udarbejde detailprojekt og udbudsmateriale til entreprenørerne, hvorefter vi skal tage stilling til 
de afgivne tilbud. Forventet igangsætning tidligst foråret/sommeren 2017 – alt naturligvis afhængigt af, at 
generalforsamlingen godkender projektet – herunder finansieringen. 
 
Herefter afsluttedes Vandrørspunktet med tak til Martin fra Gaihede for præsentationen. 
 
Per V orienterede herefter om arbejdet med eventuel indlæggelse af fibernet som foreslået på generalforsamlingen 
2015. Per V har ikke kunnet få kontakt med forslagsstilleren fra sidste års generalforsamling. Alle udbyderselskaber 
fraråder indlæggelse af fibernet, da det på grund af den teknologiske udvikling ikke kan svare sig at udskifte de af TDC 
installerede Coax kabler. Man forventer i løbet af de kommende 2 år, at der vil være lige så hurtig internet i de 
eksisterende kabler, som der i dag er i fibernet. Vi går ikke videre med projektet for nærværende. 
 
Carlsberg Byen: Per S orienterede om samarbejdet, der er i perioder er meget frustrerende, men at vi dog har en OK 
dialog om hegn og haveanlæg. 
 
Jens orienterede herefter om arbejdet med presseudvalget og forsøget på at påvirke beslutningstagere (læs: politikerne). 
Afholdt beboer- og politikermøde i Beboerhuset i sommeren 2015 og indslag i TV2 Lorry, samt møder med utallige 
politikere. NYC-vej fredet og der arbejdes på at få NYC-vej som en grøn akse mellem Søndermarken og Enghave 
Plads. Endvidere arbejdes med kommunen for at finde fornuftige parkeringsmuligheder fremover, så Humleby ikke 
ender som område for parkering og sivetrafik for besøgende til Carlsberg Byen. Orienterede om afvisning af 
dispensationsansøgning i Teknik- og Miljøudvalget indsendt af Carlsberg Byen om tilladelse til at bygge højere en 
lokalplanen tillader mod husejere i Jerichausgade, Küchlersgade og Freundsgade.  
 
Jens opfordrede afslutningsvis alle til at være aktive og komme med input til bestyrelsen i forhold til Carlsberg Byen. 
 
Herefter afsluttede Per V mødet med en tak til Paul Dons og Ole Bauer Eiersted for deres arbejde i 
Vandrørsudvalget. 


