Det nye Sølund
Nabomøde den 9. november 2020

.

Program
Kl. 17.30

Velkomst og program

Kl. 17.40

Gennemgang af projekt, etape- og tidsplan

Kl. 18.10

Hvad sker der nu og de næste 6 måneder på Sølund?
- Logistik og de praktiske forhold

.

Kl. 18.30

Spørgsmål

Kl. 19.00

Afrunding

Praktisk info om vores nabomøde

Første gang vi gør
dette virtuelt og live
(så alt kan ske).

I kan stille spørgsmål i
chatten
Vi svarer på alle
spørgsmål. De
spørgsmål, vi ikke når i
spørgerunden, sørger vi
for bliver besvaret på
hjemmesiden
detnyesoelund.dk.

Vi holder en pause
ca. kl. 18.30.
Derefter besvarer vi
spørgsmål.

Både
præsentationen fra i
dag – og selve
videoen af mødet –
bliver lagt op på
hjemmesiden
detnyesoelund.dk
i løbet af ugen.

Hvad er visionen for
Det nye Sølund?
Hvordan kommer det til
at være?

Vision for
Det nye Sølund
Det nye Sølund skal sætte standarder for udførelse af
moderne og tidssvarende pleje-, ungdomsboliger og
daginstitution.
Det nye Sølund skal være et godt sted at bo, og hvor
ældre, unge og børn både bor sammen og kommer
hinanden ved.
Det nye Sølund skal være en attraktiv arbejdsplads for
alle medarbejdere.
Det nye Sølund åbner sig mod lokalmiljøet og bliver en
integreret del af et levende og attraktivt bykvarter.

Masser af mulighed for:

At blive opmærksom på hinanden
At lære hinanden at kende
At hjælpe hinanden
At respektere hinanden
At inspirere hinanden i alle livets faser
At opleve glæden ved at bo sammen på
tværs af alder og generationer

Fra Sølund til
Det nye Sølund
Sølund er oprindeligt opført i 1976-81, og består af 3
selvstændige blokke, der er forbundet af
servicearealer.
Oprindeligt 425 plejeboliger og en daginstitution.

Det nye Sølund:

360 plejeboliger
23 ældreboliger
150 ungdomsboliger
Servicearealer til plejehjem
Daginstitution – 5 grupper
3 mikrobutikker
Parkeringskælder med 122 offentlige p-pladser

Masser af mulighed for:

At blive opmærksom på hinanden
At lære hinanden at kende
At hjælpe hinanden
At respektere hinanden
At inspirere hinanden i alle livets faser
At opleve glæden ved at bo sammen på
tværs af alder og generationer

P-pladser i parkeringskælder
Indtil
nu
Eksisterende lille
parkeringskælder

23

Fra Dec.
2020
0

Fra Jan.
2023
0

Efter Mar.
2026
0

Eksisterende stor
parkeringskælder

63

63

0

0

Fremtidig
parkeringskælder

0

0

0

122

86

63

0

122

I alt

I dag er der 86 p-pladser i de to
parkeringskældre
Når byggeriet er afsluttet vil der være 122
pladser i én samlet parkeringskælder
De eksisterende parkeringskældere tages
først ud af drift, når det er absolut
nødvendigt for at sikre flest mulig ppladser i lokalområdet.
I samarbejde med Københavns Kommune
arbejdes på at finde alternative
parkeringsmuligheder for de pladser, der
midlertidigt nedlægges.

Sådan bliver Det nye Sølund organiseret

Det nye Sølund

Plejecenter

Ungdomsboliger

Arkitektur og materialer
Plejehjemmet opføres med facader af tegl i
røde, gule og brune nuancer i 5 etagers højde.
Ungdomsboligerne opføres med lette facader i
plader og træ i 6 etagers højde (ca. 23 m
højde).

Ankomstareal set fra mellem bygningerne – ud mod Ryesgade
Ungdomsboliger

Tage udføres som flade tage af tagpap, sedum,
solceller og tagterrasser.
Der udføres terrasser i bygningshjørnerne og
langs facaden mod Sortedams Sø

Ankomstareal set fra Ryesgade

Plejecenter

Det nye Sølund
Set fra søerne

Ungdomsboliger

Daginstitutionens
26-10-2020legeplads og en mindre pladsdannelse

Plejecenter

Plejecenter

Ungdomsboliger

Pladsen ved aftentid. Adgang til Generationernes Torv

Sådan bliver
Det nye Sølund bygget

Det nye Sølund bygges i flere etaper
Byggeriet opføres i 2 hovedetaper
Ungdomsboligerne er allerede fraflyttet
Plejecenteret og daginstitutionen er i
drift og bebos under nedrivning og
udførelse af etape 1
Når etape 1 er færdig flytter
plejecenteret og daginstitutionen direkte
ind i de nye lokaler
Herefter nedrives bygningerne i etape 2
og resten af byggeriet opføres

Eksisterende Sølund

Det nye Sølund bygges i flere etaper
Byggeriet opføres i 2 hovedetaper
Ungdomsboligerne er allerede fraflyttet
Plejecenteret og daginstitutionen er i
drift og bebos under nedrivning og
udførelse af etape 1
Når etape 1 er færdig flytter
plejecenteret og daginstitutionen direkte
ind i de nye lokaler
Herefter nedrives bygningerne i etape 2
og resten af byggeriet opføres

Nedrivning etape 1

Det nye Sølund bygges i flere etaper
Byggeriet opføres i 2 hovedetaper
Ungdomsboligerne er allerede fraflyttet
Plejecenteret og daginstitutionen er i
drift og bebos under nedrivning og
udførelse af etape 1
Når etape 1 er færdig flytter
plejecenteret og daginstitutionen direkte
ind i de nye lokaler
Herefter nedrives bygningerne i etape 2
og resten af byggeriet opføres

Byggeri etape 1

Det nye Sølund bygges i flere etaper
Byggeriet opføres i 2 hovedetaper
Ungdomsboligerne er allerede fraflyttet
Plejecenteret og daginstitutionen er i
drift og bebos under nedrivning og
udførelse af etape 1
Når etape 1 er færdig flytter
plejecenteret og daginstitutionen direkte
ind i de nye lokaler
Herefter nedrives bygningerne i etape 2
og resten af byggeriet opføres

Nedrivning etape 2

Det nye Sølund bygges i flere etaper
Byggeriet opføres i 2 hovedetaper
Ungdomsboligerne er allerede fraflyttet
Plejecenteret og daginstitutionen er i
drift og bebos under nedrivning og
udførelse af etape 1
Når etape 1 er færdig flytter
plejecenteret og daginstitutionen direkte
ind i de nye lokaler
Herefter nedrives bygningerne i etape 2
og resten af byggeriet opføres

Byggeri etape 2

Det nye Sølund bygges i flere etaper
Byggeriet opføres i 2 hovedetaper
Ungdomsboligerne er allerede fraflyttet
Plejecenteret og daginstitutionen er i
drift og bebos under nedrivning og
udførelse af etape 1
Når etape 1 er færdig flytter
plejecenteret og daginstitutionen direkte
ind i de nye lokaler
Herefter nedrives bygningerne i etape 2
og resten af byggeriet opføres

Færdigt byggeri

Tidsplan for etape 1
Byggeriet begynder i december 2020 og forventes
afsluttet i april 2026.
ETAPE 1

December 2020

Klargøring af bygninger og terræn

Byggepladshegn begynder at blive sat op
Februar 2021 – oktober 2021

Nedrivning af etape 1 begyndes.
Oktober 2021 – januar 2024

Opførelse af de nye bygninger (1, 2, 3 og 4)
August 2024

Byggeriet af bygning 5 og 6 forventes afsluttet.

Tidsplan for etape 2
Byggeriet begynder i december 2020 og forventes
afsluttet i april 2026.
ETAPE 2

Januar 2024 – november 2024

Nedrivning af bygninger i etape 2 begynder.
November 2024 – april 2026

Opførelse af de nye bygninger (7 og 8) +
ungdomsboliger (9) og parkeringskælderen.

Hvad sker der nu og de
næste 6 måneder på Sølund?
- Logistik og praktisk information

Tidsplan for de kommende 6 måneder
Dec
2020
Beskyttelsesforanstaltninger
etableres for de træer, der skal
bevares.
Vi begynder at sætte byggeplads og
byggehegn op.
Vi begynder at gøre bygninger klar
til nedrivning (rydder for inventar
og installationer indvendigt). Dette
foregår frem til februar 2021.
Registrering af alle
nabobygningerne vil blive udført
inden februar 2021.

Feb
2021
Vi foretager undersøgelse af, i
hvilke træer, der eventuelt bor
flagermus, så disse håndteres
korrekt.
Træer, der ikke kan bevares,
fældes.
Alle de lave bygningerne
mellem de 3 eksisterende
blokke rives ned.

Efter feb
2021
Fra februar 2021 river vi
bygningerne i etape 1 ned. Det
forventes færdig oktober 2021.
Samtidig med nedrivningen
etablerer vi spuns (jernplader, der
holder jorden på plads), som
vibreres ned i jorden.
Vi sikrer installationer, så driften
af plejecenteret og daginstitution
kan fungere under nedrivningen

Plan for de flotte træer på Sølunds matrikel
Ryesgade

Særlig indsats for at beskytte træer i
byggeperioden.

Læssøesgade

Vigtigt for både SAB og Københavns
Kommune at bevare så mange træer som
muligt.

Efter aftale med Københavns Kommune
erstattes træer, som det er nødvendigt at
fælde, med nye træer.
Sortedams Sø

Træer markeret med en lilla ring bevares.
Bevaringsværdige træer, der skal
bevares iht. lokalplan.
Bevaringsværdige træer, der skal
bevares iht. til lokalplan.
Det vurderes ikke muligt.

Bevaringsværdigt træ, der kan
flyttes eller fældes iht. lokalplan.
Er ikke muligt at bevare. Afventer
beslutning om træ skal flyttes
eller fældes.
Fældes iht. lokalplanen

Bevaringsværdige træer,
der skal bevares. Afventer
vurdering om det er
muligt og evt. redegørelse,
hvis det ikke er muligt.

Overordnet plan for trafik under byggeriet
I hele byggeperioden kører trafikken til byggepladsen
fra Blegdamsvej, ned ad Læssøesgade og ud af
Ryesgade mod Fredensgade.
Vi er alle opmærksomme på, at byggepladstrafikken
belaster lokalområdet.
I samarbejde med Københavns kommune udarbejder vi
løsninger, der tager særligt hensyn til de bløde
trafikanter i lokalområdet:
Ryesgade bliver ensrettet fra Læssøesgade mod
Fredensgade i hele byggeperioden
I krydset Læssøesgade/Ryesgade og ved udkørsel
til Fredsgade forventes opsat lysreguleringer
Vi arbejder på at føre cyklister ad
Schleppergrellsgade og ud langs søen, samt på at
lave cykelstier i begge retninger i Ryesgade.

Foreløbig skitse for byggepladsen i etape 1

Læssøesgade

Ryesgade

Sortedams Sø

Foreløbig skitse for byggepladsen i etape 2

Sortedam Dossering

Ryesgade

Sortedams Sø

Ændring af parkeringspladser
Der er 63 p-pladser i kælderen
Vi er nødt til midlertidigt at fjerne
nogle parkeringspladser i Ryesgade
og Læssøesgade.
Det skyldes, at lastbilerne skal kunne
komme rundt i svingene på gaderne,
når de skal læsse byggematerialer af.
Oversigt over nedlægning af
parkeringspladser
•

13-16 stk. i Ryesgade til etablering af pitlane

•

4 stk. i Læssøesgade, så lastbiler kan dreje

•

2 stk. i Læssøesgade til transferstation

•

2-3 stk. i Læssøesgade til indkørsel til byggepladsen

Kort pause
Vi starter igen kl.18.35

26-10-2020

?
Spørgsmål?

26-10-2020

Mere kommunikation med jer
De næste skridt

Vi prioriterer kommunikation med vores naboer
Projektet har en lang historie – blandt andet en lang historie
med involvering af naboerne
Siden foråret 2020 har vi sat kommunikationen i system i takt
med, at vi kom nærmere byggeriets start
Hjemmeside (detnyesoelund.dk)
SølundNyt (tilmelding på hjemmesiden)
LinkedIn
Borgermøde
Vi holder separate møder med plejecentret og
daginstitutionen

De næste skridt

Sølund #7 udkommer senere på ugen
Vi lægger præsentation og video fra dette borgermøde på
hjemmesiden detnyesoelund.dk i løbet af et par dage
Næste borgermøde i december 2020

Vi vil gerne høre fra jer
Vi har i de sidste måneder fået næsten 100
henvendelser fra jer om boliger, parkering,
tidsplaner osv.
Vi svarer så hurtigt vi kan – og vi svarer alle

Bliv ved med at spørge
Bliv ved med at komme med gode ideer
og input til, hvad vi kan gøre endnu bedre

?

Tak for i dag

26-10-2020

