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Kære beboere

På afdelingsmøde den 12. april 
2012 orienterede vi om frem-
tidsplanerne for Islevvænge, og 
gennemgik resultatet af de work-
shops, som vi gennemførte i 2010 
og 2011. 

Resultatet af de afholdte work-
shops er overdraget til vores 
rådgiver, som har udarbejdet et 
idékatalog, med udgangspunkt i 
workshoppene.

Figur 1 eksempel på en ny større bolig

I maj 2012 fremsendte vi idé-
katalog samt tilstandsrapport til 
Landsbyggefonden. Landsbygge-
fonden har imidlertid meget travlt 
p.g.a. et øget budget, som Folke-
tinget har bevilget i 2012, hvil-
ket betyder, at vi stadig afventer 
Landsbyggefondens tilbagemel-
ding, og vi håber, at få et svar in-
den udgangen af 2012.

Udarbejdelse af en Helhedsplan 
er en lang proces, og I oplever 
ofte, at vi meddeler at vi afventer 
en tilbagemelding fra Landsbyg-
gefonden. På figur 2 (se bagside) 
kan I se den proces vi skal igen-
nem, og hvor lang tid vi skal for-

vente at bruge.
Det næste der skal ske i jeres 
afdeling er en besigtigelse med 
deltagelse af Landsbyggefonden. 
Her vil Landsbyggefonden vur-
dere de problemstillinger vi har 
beskrevet i tilstandsrapporten og 
oplyse, om der skal udarbejdes 
supplerende undersøgelser.
Vi forventer en besigtigelse i 
foråret 2013, men igen afhænger 
det af, hvornår Landsbyggefon-
den har tid.

Bestyrelsen prøver i perioden 
frem til Helhedsplanen at be-
grænse udgifterne til de ved-
ligeholdelsesarbejder, som vil 
bliver nedtaget igen, eller på an-
den måde forsvinder, når vi går i 
gang med byggesagen. Det bety-
der ikke, at Islevvænge forfalder, 
men det betyder, at vi ”lapper” 
og kun udfører de mest nødven-
dige vedligeholdelsesarbejder. 

Figur 3 eksempel på en bolig med 
tilgængelighed.

På afdelingsmødet orienterede 
vi om Grundejernes Investe-
ringsfond, hvortil vi har frem-
sendt en ansøgning om støtte til 
at opføre en prøvebolig. 



Grundejernes Investeringsfond har desværre meddelt, 
at vi ikke kan opnå støtte til prøveboligen.

Tirsdag den 18. september 2012 skal DAB’s bestyrelse 
på besigtigelsestur, heriblandt går turen forbi Islev-
vænge, hvor de vil blive orienteret om de spændende 
idéer I har arbejdet med.

I vil høre nyt fra os, så snart vi hører fra Landsbygge-
fonden.

På vegne af afdelingsbestyrelsen 
Klaus Petersen

Rigtigt godt efterår

 
 
 
 

Figur 2 Procesplan
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