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PÅ UDKIG EFTER 
NYT KONTOR ELLER KLINIK?

Beliggenheden tæt ved S-tog, det nye sundhedshus, 
gode parkerings faciliteter og 4 millioner besøgende 

årligt gør Albertslund Centrum til det ideelle sted for 
etablering af klinik eller kontor faciliteter.

Centret har i øjeblikket ledige 
erhvervs lejemål fra 50m2 til 215m2. 

Ring eller mail for yderligere oplysninger:

Jacob Bannor
Mobile: +45 31 43 33 25 

jacob.bannor@citycon.com

HVIDOVRE: En ny hovedind-
gang, en fælles akutmodta-
gelse, en ny hjertemedicinsk 
afdeling, en ny børneafdeling 
med neonatalafsnit og et nyt 
obstetrisk afsnit.

Det er noget af det, som det 
nye byggeri ved Hvidovre Ho-
spital kommer til at indeholde.

Helt uden dramatik vedtog 
regionsrådet i Region Hoved-
staden forleden de endelige 
planer for nybyggeriet ved Ho-
spital Hvidovre og satte punk-
tum for et planlægnings- og 
designarbejde, som de seneste 
par år har involveret både per-
sonale, patienter, pårørende, 
arkitekter og ingeniører.

Ved regionsrådsmødet blev 
flere aspekter ved projektet 
fremhævet i optimistisk tone: 
patientstuer indrettet til én 

enkelt patient, et godt antal 
parkeringspladser i forhold 
til hospitalets størrelse, ud-
smykning som en vigtig del 
af indretningen og valget af 
en kontraktform, der kan være 
med til at sikre, at der kommer 
mest muligt hospital ud af de 
afsatte midler.

»Vi er kommet et afgørende 
skridt nærmere et nyt, større 
og bedre hospital i Hvidovre. 
Politikerne har godkendt vores 
projektforslag, som er den en-
delige plan for byggeriet. Det 
betyder, at alt nu er lagt fast. Vi 
ved hvordan, hvornår og hvad 
det kommer til at koste. Nu skal 
vi bare finde nogle dygtige en-
treprenører, som har mod på 
at bygge 32.000 kvadratmeter 
nyt hospital til os,« fortæller 
en tilfreds Finn Bloch, som er 

projektdirektør på hospitalet 
og ansvarlig for byggeriet.

Godkendelsen betyder for-
melt, at der nu kan søges om 
byggetilladelse hos Hvidovre 
Kommune, så gravemaskiner 
og kraner efter planen kan flyt-
te ind på hospitalets grund i 
slutningen af året. Hvorefter 
der vil blive bygget frem til 
slutningen af 2019. Projektdi-
rektøren forventer, at de nye 
bygninger bliver taget i brug i 
første halvdel af 2020.

Bygningerne kommer til at 
ligge i forlængelse af det ek-
sisterende hospital, som i for-
bindelse med projektet bliver 
bygget om og moderniseret i 
både ambulatorieetagen og 
sengebygninger.

Nu mangler det bare at blive 
bygget

Direktør Tue Sanderhage ønskede skolens første student tillykke og god vind fremover. 
Foto: Eva Glæsner

Lyst, imødekommende, effektivt og indrettet med patienterne i centrum. De endelige 
planer for Nyt Hospital Hvidovre er netop godkendt. Illustration: Schmidt Hammer Lassen 
Architects

ALBERTSLUND: Den 24-årige 
Sabrina Jensen fra Alberts-
lund blev årets første student 
på Vestegnen HF & VUC.

Sabrina Jensen har gået på 
Vestegnen HF & VUC i fem år 

- først som almindelig holdkur-
sist og senere skiftede hun over 
til e-learning, fordi det passede 
bedre til hendes liv. Hun var 
glad for, at der var den mu-
lighed.

»Det har været hårdt, men 
også godt. Jeg synes faktisk, at 
man får læst mere som e-lear-
ningkursist,« siger Sabrina, 
som håber at komme ind og 
læse psykologi eller sociologi.

Sabrina blev første 
student




