Glostrup
Ejendomsselskab

– har valgt at gå den grønne vej

Glostrup Ejendomsselskab består af 1029 lejemål
inklusive erhverslejemål fordelt på 4 afdelinger i
Glostrup Vestergård og en afdeling på Glentevej, i
Engbryderparken, på den anden side af Glostrup
Hospital.
Af pladsmæssige årsager har vi ikke afdelingen
med her.

Alle lejligheder er placeret i grønne områder i Glostrup Centrum.
Vores administrationskontor ligger på Sportsvej 10,
og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at
kigge forbi.

Glostrup Vestergård valgte grønt
– og får lagt 14.000 kvadratmeter grønne tage
De grå eternittage i Glostrup Vestergård var i meget
dårlig stand. De var utætte og smuldrede. Boligafdelingen stod overfor valget mellem nye eternittage
eller at vælge en ny og noget grønnere vej.

Grønt er holdbart
De grønne tage er bygget op af krydsfiner pålagt tagpap og en fiberdug med et vækstlag af tre forskellige
slags stenurt. Planterne er lavtvoksende og kræver
ikke meget pleje. De skal blot gødes en gang årligt.

”Holdbarheden af tagene vurderes til ca. 50
år og det er næsten det dobbelte af et traditionelt skifereternittag”.
Ronny Hjordt-Nielsen, driftschef

Beboerne bakker op
Også på prisen kan de grønne tage konkurrere. For
beboerne har den grønne løsning ikke kostet mere
end den traditionelle løsning.
Holder på regnen
Blandt fordelene ved de grønne tage er, at de kan
opsuge ca. 15 mm regn, hvilket svarer til et kraftigt
regnskyl. Det er en vigtig faktor i Glostrup Vestergård, der som mange andre steder i Danmark har
oplevet, at skybrud giver problemer med vandskader.
De grønne tage er led i en større indsats for lokal
afledning af regnvand, der også vil omfatte åbne
kanaler, en sø og regnvandsbede.

”Både økonomi og holdbarhed var afgørende, da beboerne skulle træffe beslutning
om valg af tagene. Mange var lidt skeptiske
til at begynde med, men vi tog alle spørgsmål alvorligt, og i dag er der stor opbakning
til projektet”.
David Nielsen-Ourø, formand for Glostrup Vestergård

Oversigtskort over renoveringen
af Glostrup Vestergård
LAR-projektet (Lokal Afledning af Regnvand) er afslutningen på, hvad man kan kalde første etape hen
imod, at gøre Glostrup Vestergård endnu grønnere, socialt indbydende og sammenhængende, med
Augsutenborg i Sverige som det store forbillede.
Der er lagt grønne tage i afdeling 3, og afdeling 4 får
grønne tage på sine 17 blokke i 2014.

Fremtiden byder på forslag om nyttehaver, grønne
carporte, motions- og legepunkter samt udvidelse
af LAR-projektet til at omfatte hele Glostrup Vestergård.
Sammen med en satsning til at udvikle et godt
socialt liv og have fokus på en fornuftig økonomi, er
dette prioriteterne i nærmeste fremtid.
David Nielsen-Ourø, formand

Vvs-håndværk med visioner siden 1948
Besøg vores hjemmeside
www.engelgaar.dk
Engelgaar Vvs Teknik a/s
post@engelgaar.dk
Egegårdsvej 23 · 2610 Rødovre
Tlf. 36 70 21 26

Villadsen’s
Rengøring & vinduespolering

Tlf.: 46 13 64 65 ∙ Mobil: 40 40 94 36
info@villadsens.dk ∙ www.villadsens.dk

• Kontorrengøring
• Vinduespolering
• Ejendomsservice
• Flyttelejlighedsservice
• Trappevask
• Højtryksrensning
• Tæpperensning
• Måtteservice

A.A. EL-CENTER A/S
43 45 02 21

Alt elarbejde for privat, industri,
boligselskaber, kommuner m.fl.

www.aa-elcenter.dk
Sofielundsvej 52 · 2600 Glostrup
tlf. 43450221 · fax 43430257

“ELEKTRIKEREN”
v/Morten Leig Andersen

Vi udfører også el-arbejde for private

Sov trygt om natten.
Lad Albjerg stå for revisionen

Rødovrevej 22 • 2610 Rødovre
Tlf. 36 70 92 51
el@elektrikeren.dk • www.elektrikeren.dk

Ringager 4C, 2. th. • 2605 Brøndby
Tlf.: 38 284 284
info@albjerg.dk • www.albjerg.dk

Vi er stolte af at have designet
og produceret denne brochure

www.jsdanmark.dk
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Alt inden for:
Haveanlæg, kloakarbejder og snerydning.
Uforpligtende tilbud gives.

Vi tager ansvaret
på vores skuldre
Har du brug for en dygtig håndværker, så ring til Snedkermester
Arne Pedersen A/S.
Vi samarbejder med boligselskabet
og har mange års erfaring med
diverse drift- og vedligeholdelsesopgaver.

Tlf. 43 61 27 75
www.arnepedersen.dk

Har du brug for en dygtig håndværker, så
ring til Snedkermester Arne Pedersen A/S.
Vi samarbejder med boligselskabet og har
mange års erfaring med diverse drift og
vedligeholdelsesopgaver.

Ring på 43 53 04 39
på5343
RingRing
på 43
0453
3904 39

Tlf. 43 61 27 75
www.arnepedersen.dk
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”Der er mange gode grunde til, at vi har haft loyale kunder i over 60 år”
Vores sikre malerhånd og vores indstilling til god
flytninger, hvor vi tager hånd om alle malerdetaljer.
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Kom nemt og rigtigt i gang
Få lavet malerarbejde, der altid er i
orden.
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Glostrup
Ejendomsselskab

Glostrup Ejendomsselskab

Afdelingen på Sportsvej 10

Sportsvej 10

har følgende træffetider:

2600 Glostrup

Mandag 9-11 og 13-15

Tlf.:

Tirsdag 9-10 (kun telefonisk)

43 96 90 83

E-mail: info@glostrup-ejendomsselskab.dk
Web:

www.glostrup-ejendomsselskab.dk

samt 16-18
Onsdag 9-11 og 13-15
Fredag

9-11

Ved akut opstået skade udenfor kontorets åbningstid
kan vagten kontaktes på telefon 26 32 89 60.

Afdelingen Engbrydparken, Glentevej 35, kld.
har følgende træffetider:
Mandag 8.00-8.30
Tirsdag 16.00-17.00
Onsdag 8.00-8.30
Fredag

8.00-8.30

– har valgt at gå den grønne vej

• Concept: JS Media Tools A/S • 9015 • www.jsdanmark.dk

Torsdag 9-11 og 13-15

