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Kære beboere

Nu er der endelig kommet en tilbage-
melding fra Landsbyggefonden. 

Landsbyggefonden har gennemgået 
det indsendte materiale, dvs. den 
foreløbige Helhedsplan og den til-
hørende dokumentation, som består 
af alle de tekniske undersøgelser og 
tilstandsrapporter, der er foretaget i 
afdelingen.

Landsbyggefonden har foreløbigt 
meldt ud, hvilke arbejder de ønsker at 
støtte. 

Landsbyggefonden har vurderet at de 
i 1-plans boligerne ønsker at støtte re-
novering af terrændæk.
Her er dokumentationen tilstrækkelig 
mht. dokumentation for fugt, skim-
mel, opstigende gasser fra radon og 
slagger, samt dokumentation for, at 
gulvene synker.

Herudover har Landsbyggefonden 
oplyst, at de ønsker at give støtte til 
ventilation i boligerne, renovering af 
skorstene, inddækninger på gavle og 
etablering af en forbedret sokkelløs-
ning, samt delvis støtte til ombygning 
af et antal boliger til tilgængelige bo-
liger (boliger der er egnede til gang-
besværede og kørestolsbrugere) og  
sammenlægning af et antal boliger 
(således at der opnås større familieeg-
nede boliger).

I 1½-plans boligerne har Landsbyg-
gefonden vurderet, at de ikke vil støt-
te renoveringen af terrændækkene, 
idet de mener, at dokumentationen 
ikke er tilstrækkelig mht. opstigende 
grundfugt, skimmel under gulvene og 
synkende gulve. Derfor igangsættes 
der nu en yderligere undersøgelse i 

4 stk. 1½-plans boliger for fugt og 
skimmel under gulvene, fugt i kæl-
derydervæggene og synkende gulve. 
Der vil blive varslet før undersøgel-
serne i gangsættes.

For at dokumentere at der er syn-
kende gulve, vil ejendomskontoret 
besøge alle 1½-plans boliger, og 
registrere om der findes  synkende 
gulve. Hvis dette er tilfældet, vil 
Carlo fotodokumentere disse.

Den foreløbige Helhedsplan skal nu 
justeres. Der er en del arbejder, som 
Landsbyggefonden ikke vil støtte, 
og der skal derfor findes besparelser. 
Der skal findes et passende omfang, 
så der ikke er for mange arbejder, 
som Landsbyggefonden ikke vil 
støtte. Dvs. der vil være dele af Hel-
hedsplanen, der udgår. Støttens nøj-
agtige størrelse kendes derfor endnu 
ikke. 

Når de supplerende undersøgel-
ser samt ovennævnte justeringer er 
udført, vil resultaterne herfra blive 
indsendt til Landsbyggefonden, og 
herefter vil det endelige budget og 
støttens størrelse blive fastlagt. 

Når Helhedsplanen er endeligt på 
plads, vil denne blive præsenteret 
for jer på et afdelingsmøde. 

Når der er nyt i sagen vil der blive 
udsendt et nyhedsbrev til jer.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Jane Nelson
DAB


