
 

 

 

 

 

DeM 

Grundstenen til dette byggeri nedlagdes fredag den 18. 

juni 2021 i Dronning Margrethes 49. regeringsår, mens 

Mette Frederiksen var statsminister, Michael Fenger var 

borgmester i Gentofte, Ole Lund Petersen var formand 

for Gentofte Ejendomsselskab. For KAB var Jens Elme-

lund administrerende direktør, Rolf Andersson bygge-

direktør og Jesper Birn Lindeberg var projektleder for 

byggeriets opførelse.  

Endvidere nedlagdes år 2020 mønter præget med 

Dronning Margrethe den II’s monogram inklusive en 

erindringsmønt for dronningens 80 års fødselsdag som 

en markering af opførelsen af denne boligbebyggelse 

kaldet Mosevang. 

 

Gentofte Ejendomsselskab har bygget denne nye afdeling 

med 50 almene familieboligboliger, som skal være til 

glæde for de fremtidige beboere. 

 

KAB har været forretningsfører på byggesagen, bistået af 

rådgivere fra Dominia Rådgivende Ingeniørfirma as, og 

totalentreprenøren var BM Byggeindustri ApS med Teg-

nestuen Vandkunsten A/S og            som underrådgivere. 

 

Bank-Mikkelsens Vej og Palle Simonsens Vej 

I 1884 lå Den Kellerske Åndssvageanstalt på grunden, 

hvor Læge Christian Keller stod for nyskabelsen af det 

danske åndsvagevæsen, hvilket bevirkede, at mange af 

disse institutioner kom under offentligt tilsyn. 

Forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen (1919-1990) var i 

1960’er en af pionererne inden for dansk åndssvagefor-

sorg. Han var formand for åndsvageforsorgens råd og 

han var til sin død sekretariatschef for Det centrale Han-

dicapråd. Han formåede i sit livslange virke at forbedre 

forholdene for de psykisk udviklingshæmmede og var en 

af de drivende kræfter i oprettelsen af det tidligere Bør-

nehospital i Vangede, som var en del af Statens Ånds-

svageforsorg. 

 

Palle Simonsen (1933-2014) var socialminister fra 1982-84 

og finansminister fra 1984-89 og har altid haft et særdeles 

stærkt fokus på og udført et fortræffeligt arbejde for sam-

fundets svageste borgere, både som tidligere socialmini-

ster og finansminister og også uden for det politiske liv 

tillige i utallige tillidsposter inden for handicapområdet i 

bredeste forstand. Derfor har han lagt navn til vejen i 

netop dette område, parallelvejen til Bank-Mikkelsens 

Vej, hvis navn er knyttet til den tidligere og meget kendte 

forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen. 

 

I 1980 blev hospitalet overtaget af Københavns Amt og 

fik navnet ”Vangedehuse”. Det blev nu opdelt i flere 

selvstændige botilbud og hørte under Københavns Amts 

afdeling for børn og unge.  

I forlængelse af Amternes nedlæggelse i 2007 overtog 

Gentofte Kommune området og den udvikling, der var 

sat i gang, betød, at Gentofte Kommune i 2011 igangsatte 

en udviklingsplan for fremtiden på social- og specialun-

dervisningsområdet i kommunen på tværs af børne- 

unge- og voksenområdet. 

 

Man igangsatte en nedrivning af de gamle bygninger for 

at opføre tidssvarende boliger, der skal huse fremtidens 

handicappede børn- unge og voksne. 

 

I 2015 blev der skabt mulighed for, at der kunne opføres 

almene boliger på en del af denne attraktive grund.  

 

At det blev et non-profit alment boligselskab, der fik 

mulighed for at bygge boligerne, skal ses i den historiske 

sammenhæng, at de almene boligselskaber er vant til, at 

der bor flere forskellige befolkningsgrupper i et boligom-

råde. Endvidere er det helt i forlængelse af FN´s ver-

densmål om attraktive gode og sunde boliger, der kan 

betales af f.eks. håndværkeren, politibetjenten, sygeple-

jersken, pædagogen og de personer, der har været udsat 

for sociale begivenheder i Gentofte Kommune. 

 

Gentofte Ejendomsselskab vandt udbudsrunden og ind-

gik et samarbejde med Gentofte Kommune om udvikling 

af byggeriet. 

 

Gentofte Ejendomsselskab udskrev en konkurrence blandt 

afdelingernes beboerne for at finde et godt navn til bebyg-

gelsen, og det blev MOSEVANG, der blev valgt som navn til 

den nye afdeling. 

 

GENTOTE KOMMUNE 
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