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Information 

I mere end 10 år har der været arbejder på, at få projekt vedrørende opførelse af 40 ældreegnede boliger 

stablet på benene på Hellebo Park. Initiativtagerne bag projektet er de samme, som Birkebo er opført 

under, og der er påtænkt en tæt relation mellem beboerne i det nye byggeri samt Birkebo.  

Arbejderne med at få projektet realiseret har været en længere proces med ændring af lokalplan, 

godkendelse af projektet ved kommunen, udbud af opgaven med opførelse af byggeriet samt projektering 

af bygningen og det omkringliggende område.  

I foråret 2017 blev Adserballe og Knudsen valgt som totalentreprenør på opførelse af bygningen, og deres 

mandskab vil I således kunne opleve gå på og omkring byggepladsen.  

Den 29. februar 2016 blev opførelse af byggeriet endeligt godkendt af Helsingør Kommune, og i november 

måned 2017 blev 1. spadestik taget af Helsingør Kommunes borgmester, Bennedikte Kiær, med flot 

Informationsskrivelse vedr. Dalen  

Skitsen ovenfor illustrerer hovedlinjerne i projektet, hvorfor der ved faktisk projekt kan forekomme afvigelser.  

Boligorganisationen Fremtidens Almene Boliger, afd. Birkebo III 
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fremmøde fra beboerne på Birkebo, kommende beboere på Dalen samt andre interessenter fra 

lokalsamfundet. 

Huset forventes færdigopført i sommeren 2019.  

Det kommende byggeri er tænkt som et hus med plads til samvær med udgangspunkt i kollektivtanken, og 

de kommende beboere arbejder derfor mod at etablere et stærkt seniorbofællesskab hvor man kan leve 

selvstændigt men samtidig være en del af et fællesskab. Husets geometri har til hensigt at understøtte 

denne tanke, hvor ejendommen er opført i en halvcirkel med et grønt fællesområde i midten illustrerende 

en dal.  

 

Status på byggeriet 

Byggeriet er nu for alvor i gang, hvor ikke blot første spadestik er taget, men derimod de helst store 

spadestik. Der er begyndt udgravning til fundament, omlægning af ledninger i jorden, og en del af Birkebos 

gæstefløj er nedrevet, idet Birkebo har solgt en del af deres byggeret for, at projektet kan lade sig gøre.  

I uge 17 vil en ny stor milepæl være nået for projektet, da der her vil blive påbegyndt levering af 

betonelementer til huset. Kort herefter vil man således kunne se huset tage form.  

Vi ved, at et byggeri at denne karakter, kan være en belastning for nærområdet. Vi har fokus på, at 

byggeriet bliver til mindst mulig gene for Birkebo, og håber, at byggeriet vil være til så lidt gene som muligt 

overfor Birkebos beboere og pårørende. Aktuelt arbejder vi på at skabe bedre adgangsforhold til Birkebo 

for beboere og pårørende.  

Grundet arbejdet karakter, vil der i byggeperioden være forandringer i det helt nære lokalområde for 

Birkebo. Dette medfører blandt andet, at der vil være ændrede adgangsforhold, som løbende vil blive 

forandret i takt med, at byggeriet skrider frem. Ændringer i adgangsforholdene vil blive varslet af vor 

totalentreprenør Adserballe og Knudsen, og også sat op på byggepladsens informationstavle samt på 

Birkebo samt Birkebos hjemmeside, hvor informationen løbende bliver opdateret. Parkeringspladserne vil i 

hele byggeperioden være at finde på bagsiden af Birkebo, hvorfra der ligeledes er mulighed for at få adgang 

til Birkebo 

Vi glæder os til at projektet skrider frem, og håber, at der kommer en god synergi mellem Birkebo og det 

fremtidige byggeri og at beboeren vil finde glæde i at følge med i udviklingen af byggeriet samt de 

kommende markeringer af byggeriets fremdrift. 

 Ved spørgsmål til den løbende fremdrift og påvirkning af Birkebo kan BJØRNSHOLM kontaktes via 

info@bjornsholm.com eller pr. tlf. 3331 1002.  

 

På vegne bygherre, 

BJØRNSHOLM 
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