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KÆRE BEBOER PÅ SUNDVEJ OG HJORTSØGÅRDVEJ
Vi sender dette nyhedsbrev for at fortælle jer lidt om de tanker vi gør os vedrørende jeres
afdeling.
I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af jeres afdeling kan vi se, at nogle af
boligerne trænger til istandsættelse der ligger udover den almindelige vedligeholdelse.
Desuden har administrationen fået henvendelser fra beboere, der oplever
indeklimaproblemer såsom fugt, træk mv.
Vi har derfor valgt at undersøge afdelingens byggetekniske stand og har fået udarbejdet en
byggeteknisk tilstandsrapport.
Rapporten viser, at nogle af boligerne har behov for en større renovering, end det der kan
laves i den løbende drift.
På baggrund af ovenstående har vi valgt at søge om støtte i Landsbyggefonden til den
nødvendige genopretning af afdelingens boliger.
Renovering af en afdelings boliger med støtte fra Landsbyggefonden kaldes en helhedsplan.
Når vi søger om støtte til en helhedsplan, er der mange forhold der skal undersøges og
dokumenteres grundigt. Derfor tager det typisk meget lang tid fra man indsender en
ansøgning til fonden, til vi står med færdigrenoverede boliger.
Det er lige nu svært at vide præcis hvor lang tid det varer.
Det næste der skal ske er, at arkitekten og ingeniøren samarbejder om at indsamle den
nødvendige viden og dokumentation vi skal bruge til ansøgningen. Arkitekten vil også
komme med en vurdering af hvilke arbejder der skal foretages i de forskellige boliger.
Alle beboere i afdelingen vil løbende blive orienteret via nyhedsbreve og
informationsmøder. Hvis vi får godkendt en helhedsplan, vil vi bede jer om at vælge et
byggeudvalg blandt beboerne. Byggeudvalget inviteres til møder, hvor vi samarbejder om
udviklingen af helhedsplanen.
Da der er planer om at gennemføre en generel modernisering af jeres boliger, er det derfor
ikke muligt at lave køkkenmoderniseringer på råderetten.

Vi sender jer det næste nyhedsbrev, når vi får svar fra Landsbyggefonden på vores
ansøgning. Derefter kan vi fortælle jer lidt mere om de konkrete planer og den videre
proces.

