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Søndergård fælleshus - arealer

Netto Brutto
Indgangsetage, øvre niveau

Foyer 29
Forstue 1 14
Forstue 2 14
Opholdsrum, kan opdeles 82
Trappe og lift 8
Køkken 15
Toiletter 9
Teknik 14

185 205

Indgangsetage, øvre niveau

Foyer 29
Forstue 1 14
Forstue 2 14
Opholdsrum, kan opdeles 82
Trappe og lift 8
Køkken 15
Toiletter 9
Teknik 14

185 205

I alt 370 410

Perspektiv

Hvad kunne du tænke dig at bruge dem til?

Tillykke med de 540 ekstra m2



Kære beboere i Søndergårdskvarteret i Måløv… 

Med Ballerup Kommune som bygherre, er fælleshuset nu endelig under opførelse. 
Det ventes færdigt omkring årsskiftet. Herefter overdrages det til de to grundejer-
foreninger, Søndergård Nord og Søndergård Syd, som sammen skal stå for driften. 

Byggeriet d. 26. september 2016.

En beboerfølgegruppe har undervejs været med 
til at formulere nogle ønsker til fælleshuset, heri-
blandt at der skulle være mulighed for at holde to 
samtidige fester. Dette er imødekommet ved at 
huset bliver opført i to etager.

Både beboerfølgegruppen og bestyrelserne i de to 
grundejerforeninger håber, at fælleshuset vil blive 
et ”levende hus”, som kan medvirke til at styrke og 
udvikle de sociale relationer mellem beboerne i 
bydelen.

Men for at dét kan ske, har vi brug for både din og 
andre beboeres hjælp: 
– Hvad skal huset bruges til ud over fester? 
– Kan du selv bidrage på én eller anden måde?

For at få et indtryk af hvor stor interessen er, for at 
udvikle det sociale liv i Søndergårdskvarteret – og 
for at generere så mange idéer som muligt til hvor-
dan fælleshuset fremtidigt skal bruges – opfordres 
du og alle andre beboere til at deltage i disse to 
arrangementer:

• Stafet-middag
• Stormøde

Man behøver ikke nødvendigvis at deltage i begge 
arrangementer, men tanken er, at hver enkelt hus-
stand først i 3 forskellige selskaber, møder nogle 
nye genboer og diskuterer visioner for fælleshuset. 
Siden fremlægger man så idéerne på stormødet, 
hvor alle kan kommentere dem.

Måløv d. 12. oktober 2016



Stafet-middag 
Stafet-middagen går ud på, at man spiser 3 retter 
mad, hos 3 forskellige værter, på 3 timer. De fleste 
vil selv være vært ved den ene ret, men vil så være 
gæst ved de to andre. Det vil sige, at hvis man selv 
har budt på forret hjemme, så skal man ud at spise 
hovedret og dessert to andre steder.

De tre retter indtages søndag d. 13. november kl. 
17, 18 og 19. Der er altså knap en time til at hilse, 
spise, og udveksle idéer hvert sted. Timen efter 
møder man nye mennesker på en ny adresse.

Selskaberne bliver forsøgt sammensat således, at 
man kommer lidt omkring i området og ser nog-
le forskellige hjem – og altså ikke bare skal spise 
sammen med de nærmeste naboer, som man 
allerede kender.

Familier følges naturligvis rundt sammen.

Hvis man af den ene eller anden grund ikke selv 
kan være vært, eller ønsker at dele værtsskabet 
med en anden, kan man anføre dette ved tilmel-
dingen. 

Værterne bestemmer selv hvor højt de vil sætte de 
kulinariske ambitioner. Det vigtigste formål med 
stafet-middagen er at møde nye mennesker og 
hvert sted snakke visioner for fælleshuset. 

De der er værter for hovedretterne og desserterne, 
er også nødt til at tænke praktisk, da de jo ikke 
rigtig får tid til at rette an, når de er ude at spise 
umiddelbart inden, de skal være værter.

Stormøde
Stormødet finder sted torsdag d. 17. november 
kl. 19 i Plejecenter Sønderhaven, Søndergårds Allé 
100, og hér fremlægges og diskuteres alle idéer til 
anvendelsen af fælleshuset.

Repræsentanter fra de to grundejerforeningers be-
styrelser vil fortælle, hvordan de forestiller sig den 
organisatoriske konstruktion omkring fælleshuset.

Vi håber at der vil være interesse for at deltage

Venlig hilsen
Bestyrelserne i GFSN og GFSS

Navn (husstandens kontaktperson): 

_________________________________________

Adresse:

_________________________________________

e-mail: 

_________________________________________

telefonnummer: 

_________________________________________

Jeg tilmelder ___ (antal) personer fra min husstand 
til stafet-middagen d. 13. november. Det er
___ børn,  ___ unge, ___ voksne, ___ ældre

Hvis det er muligt, vil jeg foretrække at lave (evt. X)
__ forret, __ hovedret, __ dessert, __ lige meget

Jeg/vi kan tage imod (0, 4 eller 6) ___ gæster

(evt. X) __  Jeg kan desværre ikke være vært (skrev 
”0” ovenfor), men er gerne medvært hos en anden.

(evt. X) __ Jeg ønsker at få hjælp af en medvært.

Udfyld både for- og bagside af slippen og aflevér den senest lø. d. 29. oktober til én af de to formænd her  
under – eller gå ind på FællesHus SønderGårds hjemmeside www.fhsg.dk og udfyld oplysningerne elektronisk.
Besked om middagsselskabernes sammensætning gives via mail eller brev lørdag d. 5. november. 

Søndergård Nord: Jens Jørgen Kristensen, Søndergårds Allé 45, 1.t.v. – tlf. 60 82 53 58
Søndergård Syd: Martin Savery, Bækholmen 10 –  tlf. 21 20 07 34

Ved tilmelding til stafet-middagen, giver man også tilladelse til at ens kontaktoplysninger videregives til de øvrige deltagere i de tre 
selskaber man bliver del af (hhv. forret, hovedret og dessert), således at alle kan kontakte hinanden, hvis der er behov for det.
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Perspektiv, interiør

 Bagedage
 Beboermøder
 Filmaftener
 Foredrag
 Foreningsliv
 Fællesspisning
 Fødevarefællesskab
 Håndarbejde 
 Julemarked

 Klubaktiviteter
 Koncerter
 Kort- og brætspil 
 Legedage
 Lektiecafé
 Mødregruppemøder
 Plantepasning
 Samtalesaloner
 Sangaftener

 TV-transmissioner
 Udstillinger
 Vinsmagning
 Workshops
 Yoga
 Ældregymnastik
 …
 …
 …

Hvad er din husstand interesseret i at der skal foregå i Fælleshus Søndergård?
Sæt X i rubrikkerne ud for dét, der kunne interessere dig/jer. Tilføj gerne egne forslag. 

Læs mere om FællesHus SønderGård på
fhsg.dk

og på de to grundejerforeningers hjemmesider

gfsøndergårdnord.dk
sondergaardsyd.dk

(Kan også udfyldes elektronisk på fhsg.dk)


