INNOVATER
&
DET ALMENE

HVAD KAN ET PRIVAT/ALMENT SAMARBEJDE?
Hos Innovater er en stor del af vores ejendomsprojekter baseret på
samarbejder med almene boligforeninger. Det sker som regel ved køb af en
alment ejet ejendom med en fælles aftale om, hvad ejendommen fremadrettet
skal kunne. Beslutningen om fremtiden kan ske via allerede identificerede
behov ud fra helhedsplaner, dialog med beboere og almen organisation eller
et ønske om f.eks. nedbringelse af huslejestigninger i forbindelse med ikke
støttede renoveringer mm. Projektets udformning aftales i fællesskab og med
respekt for de beboerdemokratiske processer.

Hos Innovater
tager vi ansvar for,
hvad vi gør
– og hvem
vi gør det for.

Almene boligorganisationer har selv dygtige projektudviklere og ofte har et
privat alment samarbejde kun en berettigelse, fordi organisationerne alene må
bygge alment. Innovater kan således bidrage og være den praktiske hjælper på
projekter, som den almene samarbejdspartner ikke selv må opføre.
Vores målsætning er at aktivere og maksimere det pågældende aktiv til glæde
for afdelingen, som alternativt ville henlægge uudnyttet.

PROJEKTTYPER

BOLIG
BUTIK
ØVRIGE

OMFANG AF SAMARBEJDET
Innovater har et udbygget samarbejde med kommunerne, og sammen
finder vi de rigtige løsninger inden for gældende regler vedr. almene
boligorganisationer som placeringer, anvendelseskrav, arkitektur mv.
Vi holder styr på alle forhold i planarbejdet og er ansvarlige for, at
myndighedsarbejdet forløber planmæssigt.
I byggefasen samarbejder vi med erfarne entreprenører, og vi er med hele
vejen fra start til slut. Det er vores ansvar, at samtlige aftaler bliver overholdt,
og at slutproduktet bliver som aftalt.
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BALLERUP

REMA1000
I det nordlige Ballerup var Ballerup
Ejendomsselskab udfordret på lokale
indkøbsmuligheder, da områdets eneste
købmand igennem mange år lukkede.

Den lokale boligforening ønskede at
imødekomme beboernes behov for at
kunne handle lokalt og lette hverdagens
logistik. Ved at udbyde et ubebygget
grundstykke af afdelingen til Innovater

fik boligafdelingen og områdets
beboere en flot, ny REMA1000.

En butik, der har gjort området
og boligforeningen mere attraktiv.
Butikken er, i et samarbejde mellem
Ballerup Ejendomsselskab og
Innovater, blev integreret i områdets
infrastruktur, så tilgængeligheden er let
fra både vej og stisystemer.
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SKOVLUNDE

KULTURHUS
OG LIDL
I tæt samarbejde med det almennyttige boligselskab Baldersbo er
et nyt kulturhus og en LIDL-dagligvarebutik etableret for en lokal
boligafdeling i Skovlunde. Innovater
kontaktede Baldersbo med henblik
på at erhverve et ubebygget areal til
en dagligvarebutik. Boligselskabet
stod imidlertid i en situation, hvor
den lokale afdeling manglede faciliteter til at afholde fester og forenings
aktiviteter
Som et kombinationsprojekt blev
opgaven løst ved at designe et hus,
som kunne rumme både de ønskede
faciliteter fra afdelingens side og en
dagligvarebutik. I samme forbindelse
blev der også etableret en ny trafikplads for Malmparken.

Resultatet er et helt unikt hus, som i
dag danner rammen for fælles
skabet i den lokale boligafdeling
og bidrager positivt til den travle
hverdag, hvor indkøbene kan
foretages lokalt.
Byggeriet modtog i 2018 BygningsPrisen af Ballerup Kommune med
begrundelsen:
”Stationsområdet har med den nye
karakterfulde bygning fået et overbevisende arkitektonisk løft med
nye indkøbsmuligheder samt nye
rammer omkring foreningsaktiviteter,
private selskaber mm. Bygningen er
et vellykket eksempel på, at kombinationen af en ny butik og et fælles
anlæg tilsammen skaber meget
mere end hver for sig”
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Rødovre

BUTIKSARKADE
Det ældre butikscenter på Nørrekær
i Rødovre bliver opgraderet og
kommer på niveau med tidssvarende
indkøbsoplevelser. AKB Rødovre, der i
dag ejer og driver ejendommen, ønsker
at forbedre boligområdet omkring
Mileparken og ser projektet, som
åbningstrækket for netop den udvikling.
Den nye butiksarkade vil i højere grad
kunne fastholde de lokale, som vil
foretage flere af deres daglige indkøb
i blandt andet en ny NETTO. Taget
udnyttes til en beboerdrevet have, der
kan anvendes til at dyrke grøntsager
og urter. Haven bliver et hyggeligt
åndehul, hvor beboerne kan mødes.
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Den nærliggende Børnehave
Mælkevejen vil også få bedre vilkår, da
vareleverancen lægges i konstruktionen
af den nye bygning. Derved undgås
både æstetiske, støjmæssige gener fra,
afhentning af affald og lastbiler ved
vareindleveringen.
Pladsen foran centret fornyes med
belægninger og beplantninger, som
ligger i forlængelse af motiverne fra
Lysets Plads bag centeret. Et fornyet
indkøbsområde med fokus på trivsel
på både det funktionelle og sociale
niveau.

TINGBJERG

LILLE TORV
Løftet af Lille Torv i Tingbjerg er første
skridt i en større udviklingsplan for
området. Her opføres i tæt samarbejde
med boligselskaberne fsb og SAB et
helt nyt lokalt handelsområde med en
dagligvarebutik, flere mindre butikker, de
første privat udlejede boliger og et nyt
beboerhus.
Bydelen Tingbjerg ligger i den nordvestligste
del af København og har i dag en række
barrierer, der begrænser områdets udviklingsmuligheder på trods af et stort potentiale,
hvad angår beliggenhed, æstetisk kvalitet
mv. Boligselskaberne og Københavns
Kommune har derfor lagt sig fast på en

strategi, som skal være med til at nedbryde
barriererne og løfte Tingbjerg, som bydel.
Med et tidligere nedslidt center og tilsvarende
festlokale bliver Lille Torv genopfrisket med
helt nye bygninger, boliger og beboerhus
samt et nyt vejnavn ”Bygården”, der indikerer,
at der er nye tider på vej. Alle boligerne er
hævet over gadeplan og har alle enten have
eller altan. I stueetagen findes butikkerne samt
LIDL. Det nye beboerhus er i to etager, hvor
aktiviteter kan nydes indendørs som udendørs
på den tilhørende tagterrasse.
Et projekt, som har stor politisk bevågenhed.
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AARHUS

KVARTERHUS
OG NETTO
Projektet i den sydlige del af Aarhus
omfatter etablering af et nye butikstorv
med en NETTO i gadeplan og
områdets nye kvarterhus på første sal.
Kombinationsprojektet gør det muligt
for NETTO at opnå en yderst attraktiv
placering og med et kvarterhus på
toppen, vil det skabe masser af liv til
torvet og området.
Kvarterhuset er tiltænkt hele bydelen
og ikke kun beboerne i den lokale
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boligforening. Der vil være mulighed
for både indendørs og udendørs
aktiviteter, som blandt andet kommer
til at facilitere forenings– og klubtiltag
samt café.
Projektet er en del af en større byfornyelse i området omkring Præstevangen
i Viby J, som både omfatter boliger,
fælles arealer og butikstorv.

Bag Innovater står nogle af Danmarks mest erfarne
personer inden for udvikling af ejendomme. Siden
2008 har Innovater udviklet over 150.000 m2
byggeri til kunder over hele landet.
Vi gør i høj grad brug af vores stærke og
kompetente netværk, som sikrer, at vi altid kan
stille med det optimale hold til den enkelt opgave.
Overblikket og projektstyringen er altid samlet hos
Innovater i hele projektforløbet.
I tætte samarbejder varetager vi projekter
inden for detail, ny- og ombygning af
lokal- og bydelscentre, boligprojekter og
byudviklingsprojekter, som kombineret detail,
erhverv og bolig.
Innovaters målsætning er at være den foretrukne
samarbejdspartner og konstant udvikle vores
arbejde, så vi fortsat kan præsentere de bedste
løsninger for vores kunder.

Innovater Øst
Amalievej 8 st.
1875 Frederiksberg C
Innovater Vest
Marselisborg Havnevej 56, 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 70 26 70 10
E-mail: info@innovater.dk

