Byggesager i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 240522
Ansgar

Renovering af embedsbolig
(Mågevej 1)

Bellahøj

Ny tagbelægning

Udvidelse af døråbning mellem
kirkesal og våbenhus

Brønshøj

Oversvømmelse af kælder og
skimmelsvamp

Emdrup

Planer om nyt orgel

Grundtvigs

Planer om handicapadgang til
krypt (menighedslokaler)
Indretning af krypt til
menighedslokaler
Reparation af samlekar (14 stk)

Køkken i krypt

Husum

Nyt tag

Husumvold

Til- og ombygning

Kapernaum

Div.

Finansieret af MR’s indestående i Stiftsmidlerne (i
første omgang de kr. 750.000,- fra salg af
Hvidkildevej). Desuden af PU højt prioriteret for
præsteskifte sommeren 2022. Første del afsluttet.
Have (incl. lydisolerende plankeværk mod vej),
forplads incl. trapper, kælder og køkken/alrum
mangler. Der kan ikke laves niveaufri adgang til
tjenstlige lokaler, hvorfor der forberedes at oprette
(ny) byggesag vedr. præstekontor i kirkens våbenhus.
Kobberrør i køkkenet skal ordnes, da de på sigt ellers
vil erodere som følge af sammensætning af
forskelligt materiale.
Anlægsbevilling hertil er konverteret til udskiftning af
vinduespartier, som blev dyrere end forventet. Der
søges om ny anlægsbevilling til 2024.
Byggesagen er et detailprojekt, som kommer i
direkte forlængelse af nyindretning af kirkesal og
våbenhuset. Bevilliget fra Stiftet, arbejdet pågår.
Forventes afsluttet sept.
Pga. fejl på pumpers følere og signalgivning, samt
manglende spuling af kloakker er der sket
oversvømmelse i kælderen i Det ny sognehus, hvilket
har forårsaget skimmelsvamp i gipsplader og
linoleum. Skaden er anmeldt til Folkekirkens
selvforsikring. Renoveringen (ca. kr. 1,3 mio)
forventes færdig sidst i juli.
Byggesagen er godkendt. Licitationsmaterialet er
sendt til tre orgelbyggere, og tilbudsrunden åbnes i
maj. De tre tilbud behandles på MR-møde i juni. Når
orgelbygger er valgt, og prisen kendes, søges der om
optagelse af lån i Stiftsmidlerne.
Der søges om anlægsbevilling. I første omgang
udskudt af PU til anlæg 2023.
Byggesagen er endelig godkendt af Stiftet.
Finansiering: Der ansøges fonde.
Byggesagen er endelig godkendt af Stiftet. Der
ansøger om lån i stiftsmidler for de øvrige 13
samlekar. Aftalen ligger til godkendelse i Stiftsrådet.
Køkkenet er taget ud af den samlede ombygning af
krypt, og byggesagen er godkendt i Stiftet.
Finansiering: egne midler.
Byggesag er godkendt. Anlægsbevilling og
5%bevilling finansierer projektet. Sidste højmesse
inden igangsættelse af tagprojektet er d. 14. august.
Herefter vil højmesserne foregå i de tilstødende
menighedslokaler. Bisættelser herfra er dog ikke
mulige, hvorfor der vil forespørges om lån af
omkringliggende kirker til disse i den tid tagprojektet
foregår.
Byggesag godkendt og anlægsbevilling givet: sidste
rate budget 2022. Kommunen har (efter 6 måneders
sagsbehandlingstid) givet byggetilladelse. Der
arbejdes på ny kontrakt pga. prisstigninger.
Orgelrenovering afsluttet. Gårdmiljø afventer sidste
hånd. Kælder skal møbleres. Kælderanretterkøkken
er stadig i tænkefasen. Forplads og belysning og
beplantning afventer finansiering.

Tagensbo

Ny forplads

Tingbjerg

Nedlægning af bolig (i BBR) i den
gamle embedsbolig
(nu Diakoniens Hus)

Projekt er under udarbejdelse. Afventer afklaring
vedr. naboers evt. medfinansieringspligt. Afslag fra 2
fonde, svar afventer fra 3. fond. Overvejer at søge
midler fra Københavns Kommunes områdefornyelse.
Ansøgning om ophævelse af boligpligt er indsendt af
egen arkitekt. Den ligger stadig til behandling i
kommunen.

