
 
 

 

 

 

 

  

SFC-udvalget 

    

 

 

Referat  

Dato:  Torsdag den 15. december 2022 

Mødetidspunkt:  16:30 

Møde afsluttet:  19:00 

Mødelokale:  Sollentuna II 

Medlemmer:  Arne Bech (H), Kenneth Bak (C), Anders Liltorp (A), 
Lars G. Jensen (A), René Langhorn (Ældrerådet), Jørgen 

Nygaard (Ældrerådet), Helle Solveig Hansen (Hvidovre 
Handicapråd), Susanne Wad Leth (Hvidovre 

Aftenskoleråd), Morten Larsen (foreningsrepræsentant), 

Marianne Salomonsen (Boligselskabet Friheden) 

Fravær med 

afbud:  

Charlotte Munch (Æ), Lise Magna Dagnhild Bonde 
Hansen (foreningsrepræsentant), Thomas Dyhr 

Martinus (Gf. Strandby), Lars Riber Broberg (Gf. 

Strandvang) 

Bemærkninger:  
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1. SFC-udvalgets 4. møde  
J.nr.:  02.00.00 G01 

Sagsnr.:  22/19433 

      

 

MØDEAGENDA 

 

Torsdag den 15. december 2022, kl. 16:30 – 19:00, holder SFC-udvalget sit 4. møde på 

rådhusets 5. sal i lokalerne ’Sollentuna 1-2’. 

 

På det seneste møde arbejdede udvalget videre med udviklingen af pejlemærker for 

helhedsplanen.  

 

På dette møde færdiggøres den bystrategiske analyse ved at formulere udkast til de 

spørgsmål, som skal besvares i konkurrencen og dermed indgå i udbudsprogrammet. 

 

Udvalgets medlemmer bedes forinden mødet overveje følgende spørgsmål: 

 

a) Overvej gerne, hvad der skal stå på forsiden af programmet – som stednavn og 

arbejdstitel for området: ”Konkurrence om helhedsplan for xxx”. 

 

b) Sidste gang talte vi til slut om, hvilke værdier/ værdiprægede beskrivelser og 

ord, vi skulle tilskrive området. Det kunne fx være ’det livlige mødested’, 

’bydelens grønne samlingspunkt’, ’generationsmødet’, ’Hvidovre Syds hjerte’ etc. 

Overvej gerne, hvordan I vil ”beskrive" området. Dette kunne indgå som 

underrubrik til stednavnet. 

 

Dagsorden  

 

1) Velkomst v/ kommunalbestyrelsesmedlem Arne Bech  

2) Status og proces:  

Program, proces indtil nu, konkurrenceproces, efterfølgende proces 

(rammetidsplan) 

3) Siden sidst – rundt i lokalet 

4) Stednavn, værdibeskrivelse og vision (dialog og kvalificering) 

5) Temaer og opgaver/ spørgsmål: 

Præsentation og kvalificering 

6) Feedback 

7) Afrunding og tak  

 

 

INDSTILLING 

Direktøren indstiller til SFC-udvalget 

 

1. at formulere udkast til de spørgsmål, som skal besvares i konkurrencen og 

dermed indgå i udbudsprogrammet. 

2. at formulere et stednavn og arbejdstitel for området. 

 

 

BESLUTNING I SFC-UDVALGET DEN 15-12-2022 
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Ad 1. SFC-udvalget kvalificerede udkast til de spørgsmål, som skal besvares i 

konkurrencen og dermed indgå i udbudsprogrammet. 

 

Ad 2. SFC-udvalget kvalificerede en arbejdstitel og kom med input til fremtidige 

stednavne for området. 
 

BILAG:  

1.  Åben 1- SFC-udvalget_møde 4_Grandville præsentation  (251763/22) 
 


