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 Nr. 1 
Kære Beboere

På afdelingsmødet lørdag den 
27. august 2011 blev det nævnt 
at bestyrelsen har fået udarbejdet 
en tilstandsrapport for afdelin-
gens bygninger. Denne rapport 
viser, at der er et stort behov for 
renovering af nedslidte bygn-
ingsdele. Bestyrelsen har herefter 
nedsat en styregruppe,  bestående 
af følgende personer: 

Camilla Hegnsborg
Søren Rosenkvist 
Rene Erik Madsen 
og Thomas Kramer 

Styregruppen vil i løbet af som-
mer/efteråret arbejde videre med 
udarbejdelsen af en foreløbig Hel-
hedsplan for Frydenspark, som 
forventes klar til fremlæggelse og 
afstemning december 2012.

Hvorfor nu gennemføre en Hel-
hedsplan, kunne man ikke bare gå i 
gang med at renovere de nedslidte 
bygningsdele? Ved at lave en Hel-
hedsplan får man mulighed for at 
lave en mere gennemgribende 
renovering, hvor den fremtidige 
brug af bygningerne sikres bed-
re. Den foreløbige Helhedsplan 
åbner mulighed for at søge om 
økonomisk støtte i Landsbygge-
fonden, så Frydenspark også i 
fremtiden er et godt og attraktivt 
sted at bo.

På styregruppemødet den 13. 
juni 2012 blev det besluttet, at 
den foreløbige Helhedsplan skal 
udarbejdes i samarbejde med to-

talrådgiver DOMINIA, rådgiv-
ende ingeniører A/S og deres 
underrådgiver DOMUS arkitek-
ter   A/S. Ved valget af rådgiver 
er der lagt stor vægt på, at de 
har erfaring med udarbejdelse 
af Helhedsplaner. DOMINIA 
og DOMUS har gennemført 
lignende opgaver med stor til-
fredshed af resultatet.

For at rådgiverne kan arbejde vi-
dere med hvordan Frydenspark 
kan se ud i fremtiden, har de 
brug for at vide hvad dine øn-
sker og drømme til fremtidens 
Frydenspark er. Derfor bliver 
der afholdt en workshop, hvor 
alle beboere har mulghed for 
at komme og arbejde med de 
drømme og idéer, man har til 
Frydensparks fremtid. Work-
shoppen afholdes den 22. sep-
tember 2012, og der kommer 
nærmere information når vi 
nærmer os datoen, men sæt 
allerede nu X i kalenderen.

Dette er første nummer af 
Frydenspark Nyt og der vil 
løbende blive informeret om 
projektets fremdrift.

På afdelingsbestyrelsens vegne

Peter Køhlert Olesen

Anlægsgruppen
DAB

Juni 2012
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