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Kære beboere

Det er nu lidt over et halvt år siden 
vi sidst orienterede jer, og i er sik-
kert alle meget utålmodige og syn-
tes ikke der sker noget i sagen.

Vi er meget opmærksom på, at det 
kan virke helt umuligt, at det skal 
tage så lang tid at få behandlet Hel-
hedsplanen hos Landsbyggefonden, 
men vi er desværre ikke de ene-
ste som sender ansøgninger ind til 
Landsbyggefonden.
Alle almennyttige boligafdelinger 
i Danmark som ønsker, at søge om 
støtte til en Helhedsplan skal igen-
nem Landsbyggefonden, hvilket gør 
at behandlingstiden er lang.

Hvad har vi så lavet i mellemti-
den?

Vi har været i dialog med Rødovre 
Kommune omkring sammenlæg-
ning af nogle af de gule rækkehuse, 
det har mundet ud i en ansøgning 
til Rødovre Kommune, hvor vi har 
an-søgt om at lægge et antal gule 
rækkehuse sammen. Vi afventer en 
tilbage melding fra Rødovre Kom-
mune.

Landsbyggefonden har meddelt, at 
de kommer på besigtigelse i Islev-
vænge i maj 2013, hvilket betyder at 
vi nu endelig kan komme i gang.

Landsbyggefonden kommer for at 
ser på de byggetekniske problemer 
som Islevvænge slås med. 
Vi kan forvente, at Landsbyggefon-
den bestiller nogle yderlige supple-
rende undersøgelser.
Vi har en forventning om, at pro-

cessen frem til at vi kan begynde 
selve byggesagen, tager ca. tre år 
endnu, det betyder, at vi forventer 
at starte op på byggesagen til ef-
teråret 2016.

I de gule rækkehuse er der mange 
problemer med skimmelsvamp og 
synkende terrændæk.

Byggeudvalget har i samarbejde 
med Rødovre almennyttige Bo-
ligselskab besluttet, at fremtidig 
renovering af de gule rækkehuse, 
skal stoppes hvis udgifterne til 
genopretning overskrider to års 
husleje ca. kr. 144.000.

Det koster ca. kr. 200.000 at reno-
vere et gult rækkehus, det er rigtig 
mange penge. Når helhedsplanen 
går i gang, skal det hele rives ned 
igen indvendigt i de gule rækkehu-
se, hvilket betyder at vi bogstave-
ligt talt smider kr. 200.000 ud af 
vinduet.

Konsekvensen er, at de beboere 
som bor i et gult rækkehus bli-
ver permanent genhuset hvis der 
opstår problemer med skimmel-
svamp eller synkende gulve
.
Afslutningsvis ønskes alle en rig-
tig god sommer.

På vegne af afdelingsbestyrelsen 
Klaus Petersen


