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Kære beboere

Nu er der godt nyt om Helhedspla-
nen!

Det er lykkedes at skabe sammen-
hæng mellem de store behov, der er 
for renovering af de gule og de røde 
huse og med den nødvendige finan-
siering.

Landsbyggefonden har nu accepte-
ret projektet og den tilhørende øko-
nomi. Byggesagen beløber sig til ca. 
302 mio. kr.

Både de gule og de røde huse får 
glæde af Helhedsplanen. Med pla-
nen lykkes det, at øge boligernes 
kvalitet og opnå boliger, som er så 
godt indrettet, som det er muligt.

Med planens gennemførelse vil de 
mange alvorlige og tiltrængte byg-
getekniske problemer blive løst. I 
nyhedsbrev nr. 5 blev der redegjort 
for de grundige forundersøgelser af 
afdelingens byggetekniske proble-
mer, som bl.a. bidrager til grundlaget 
for byggesagen.

Der er forskel i de arbejder, som skal 
udføres på henholdsvis de gule og 
de røde huse. Nye køkkener og ba-
deværelser og dertilhørende installa-
tioner vil blive udført i både de gule 
og de røde huse. 

De problemer, de gule huse har, med 
sætninger i gulve og tilhørende fugt-
problemer vil også blive løst. Nye 
vinduer og døre udskiftes tillige for 
både de gule og røde huse. Tagene 
på de gule huse vil blive skiftet og 

vil blive repareret på de røde huse. 
Der vil blive gennemført renove-
ringer af facader på både de gule og 
de røde huse.

Den videre proces
Rådgivere, DAB og byggeudval-
get arbejder videre med detaljerne 
i planen og vil præsentere Helheds-
planen for jer på et

Beboerinformationsmøde: 

Mandag d. 17. september 2018
kl. 19.00-ca. 21.00 på Tinderhøj 
Skole.

Dagen efter informationsmødet vil 
der blive omdelt en Temaavis til 
alle husstande, som er en trykt ud-
gave af den information, som bli-
ver præsenteret på beboerinforma-
tionsmødet.

På informationsmødet vil Helheds-
planen blive detaljeret gennemgået 
med fokus på hvilke arbejder, der 
bliver udført. 

Huslejekonsekvensen forbundet 
med byggesagen vil samtidig blive 
præsenteret. 

Der vil tillige være en gennemgang 
af genhusning og de øvrige prakti-
ske forhold forbundet med bygge-
sagens gennemførelse.



Helhedsplanen vil blive bragt til afstemning på et

Ekstraordinært afdelingsmøde: 

Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 19.00-ca. 21.00 på Tinderhøj Skole

I perioden mellem informationsmødet og det ekstraordinære afdelingsmøde vil der blive mulighed for 
at fremsætte spørgsmål til Helhedsplanen. Nærmere detaljer i den forbindelse på informationsmødet.

God sommer!

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Anders Asbjørn Jensen 
Projektleder 

DAB Byg & Renovering 


