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Kære alle 

 

Velkommen til grundstensnedlæggelse for Mosevang  

Især velkommen til vores nye borgmester Michel Fenger og KAB´s direktør Jens Elmelund. 

Vi står i dag og skal nedlægge en grundsten til et alment boligbyggeri i Gentofte kommune. 

Gentofte Ejendomsselskab er meget glad for, at vi nu kan tilbyde moderne familieboliger til vores 

medlemmer. 

Det har været en lang proces med en del udfordringer, men i fællesskab med KAB og 

Entreprenøren har vi overvundet dette og står nu i dag med at kunne nedlægge en grundsten, som 

vil blive muret ind i bygningen. 

Jeg kan ikke lade være med at nævne en af arkitekterne der var med til at tegne 

Mosegårdsparken, et alment boligbyggeri i 1944-1950 i Gentofte kommune, nemlig Einar 

Rosenstand.  

Nu har Vandkunsten taget handsken op og den arkitektur de har udviklet, er vi lidt stolte over 

bliver en del af et nyt byggeri for Gentofte Ejendomsselskab. 

 Jeg håber, med dette byggeri, at der kan blive plads til endnu flere almene boliger i Gentofte 

Kommune, da vi kan noget, som man ikke altid er opmærksom på. 

Vi kan bygge nonprofit boliger for almindelige lønmodtager, vi modtage socialt udsatte personer 

og for dem alle skaber vi et fællesskab hvor alle skal opleve at de bor et trygt sted. 

Det er glædeligt at Gentofte Kommune også mener, at de almene boligselskaber kan noget 

særligt, som ejerboligerne ikke kan og Gentofte Ejendomsselskab står gerne til rådighed, når der 

skal drøftes bolig- integrations- og socialpolitik i Gentofte Kommune, for vi har nogle erfaringer 

med mange forskellige mennesker der bor sammen. 

I store træk lever vi faktisk op til FN´s verdensmål derfor har Gentofte Ejendomsselskab arbejdet 

med en målsætning der tager afsæt FN´s verdensmål som en vej Gentofte Ejendomsselskab ønsker 

at gå dette kan også ses i det nye byggeri Mosevang og vi håber at der bliver flere muligheder for 

at bygge almene boliger i Gentofte Kommune. 

Gentofte Ejendomsselskab er klar, hvis det skulle blive aktuelt. 

Tak til alle der har ydet et stort arbejde for at vi står her i dag. 

Formand for Gentofte Ejendomsselskab 

Ole Lund Petersen 


