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Pressemeddelelse

50 ÅR MERE TIL STADIONKVARTERET
Fredag d. 23. august 2019 fejrer beboere og involverede aktører, at en af Danmarks største renoveringsager – en omfattende renovering og fremtidssikring af 1115 almene boliger i Stadionkvarteret i Glostrup nu er afsluttet.
50 år sætter sit præg på ethvert byggeri, og krav og ønsker til boligen har ændret sig med tiden - men med gennemførelsen af en ambitiøs helhedsplan for de 1115 boliger i Stadionkvarteret er bebyggelsens eksisterende kvaliteter blevet
styrket, og den sociale og miljømæssige bæredygtighed løftet gennem udbedring af byggeskader og et øget boligudbud, der skaber rammerne for en blandet beboersammensætning. Stadionkvarteret er klar til 50 år mere.
EN FESTDAG FOR HELE KVARTERET
Ved fejringen fredag vil direktør for Glostrup Boligselskab, Claus Krag byde beboere og samarbejdspartnere velkommen. Renoveringen omfatter knap 90 000 m2 boliger og har berørt mange tusind beboeres liv og hverdag gennem de
seneste 10 år. Derfor er det en festdag for hele kvarteret og alle de beboere, som har fået deres hjem omdannet.
Claus Krag udtaler i forbindelse med åbningen:
”Jeg har set frem til at fejre afslutningen af helhedsplanen. Den har især påvirket beboerne og deres hverdag gennem
mange år, hvilket kan være udfordrende og forstyrrende, men når jeg så ser resultatet, bliver jeg som direktør meget
stolt og tilfreds. Attraktive, sunde og fremtidssikrede boliger til glæde for afdelingens nuværende og kommende beboere, hvor økonomi og bæredygtighed har været det omdrejningspunkt under hele processen. Glostrup Boligselskab
glæder sig til at vise disse nyrenoverede boliger frem, som et eksempel på hvordan man også kan bo alment, selvom
ejendommen er over 50 år gammel.”
Efter velkomsten vil der være taler ved Borgmester John Engelhardt, Formand for afd. 9 Susanne W. Petersen og Direktør for Boligselskabernes Landsforening Bent Madsen. Det vil på dagen være muligt at komme ind og se de renoverede lejligheder, og der vil til fejringen være mad og drikke samt hoppeborg og musik, så alle kan få en festlig dag.
SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Samlet medfører helhedsplanen, at der bliver en større mangfoldighed af boligtyper – og dermed en bredere beboersammensætning. Den sociale bæredygtighed kommer navnlig til udtryk ved etableringen af tilgængelighedsboligerne,
som betyder at ældre og/eller gangbesværede beboere, i stor udstrækning fremover kan blive boende i området,
mens sammenlægningsboligerne betyder, at også børnefamilier bedre kan finde størrelsesmæssigt egnede boliger.
Renoveringen af Stadionkvarteret er et vigtigt element i vedligeholdelsen af et boligmarked med
fornuftige og sunde boliger til alle samfundsgrupper.

HELHEDSPLANEN
Glostrup Boligselskab lod Stadionkvarteret opføre i perioden 1956-66. Der er tale om en klassisk parkbebyggelse, fortrinsvis med tre-etagers gule murstenslænger men med en stor variationsrigdom. Samlet set udgør bebyggelsen en
attraktiv by i byen – en fin repræsentant for det præindustrialiserede, murede byggeri, der i perioden skød op i hele
Danmark.
Med henblik på at sikre at bebyggelsen også i fremtiden ville være attraktiv for mange beboere har arbejdet med helhedsplanen været i gang siden 2009, hvor Glostrup Boligselskab udbød projektet. Byggearbejdet er forløbet over seks
etaper og har stået på siden 2015. Projektet blev afleveret i juni 2019 – 6 måneder før tid.
Fejringen finder sted fredag den 23. august 2019 kl. 13-19, Stadionkvarteret afd. 9, 2600 Glostrup.
Foto vedlagt.
For yderligere information kontakt Direktør for Glostrup Boligselskab Claus Krag, tlf.: 21300714 eller email: clk@gb.dk.
FAKTA
Projekt / Helhedsplan herunder byggeskaderenovering.
Sted / Stadionkvarteret afd. 9 – 2600 Glostrup
Bygherre /Glostrup Boligselskab
Kontakt / Direktør Claus Krag / projektleder og vicedirektør Johnny Petersen
Bygherrerådgiver: KUBEN Management
År / 2009-2019
Areal / ca. 88.000 etagemeter – 1235 boliger (før) – 1115 boliger (efter) heraf 104 sammenlægningsboliger 372 tilgængelighedsboliger 665 moderniseringsboliger.
Budget / ca. 1 mia. kr. (excl moms)
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Arkitekt & Totalrådgiver / JJW
Landskab / JJW Landskab
Ingeniør / Danakon
Hovedentreprenør/ Enemærke & Petersen
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