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Kære beboere 

2020 har været et spæn-
dende år for alle jer beboere, 
men også for alle os der ar-
bejder for et fortsat dejligt og 
fremtidssikret Grønnehaven. 
Tak for støtten til arbejdet og 
for jeres engagement. 

Ja til helhedsplanen 
Den 7. oktober 2020 blev 
der ved det ekstraordinære 
afdelingsmøde i Grønne-
haven stemt enstemmigt ’ja’ 
til helhedsplanen for Grøn-
nehaven. Tak til de beboere 
som havde mulighed for, un-
der hensyntagen til Corona-
situationen, at deltage i be-
boerorienteringsmødet og for 
godt engagement.

Projektet bakkes op af Lands-
byggefonden med en solid 
økonomisk støtte til lån på 46 
mio. kr. og vil sørge for, at I 
i fremtiden står med en at-
traktiv og solid afdeling med 
gode boliger til alle og en 
husleje, som kan fastholdes 
på et rimeligt niveau. 

Med helhedsplanen frem-
tidssikres afdelingen således 
med etablering af 10 til-
gængelighedsboliger - heraf 
totalrenoveres 10 lejlighed-
er med nye badeværels-
er og køkkener, samt nye 
badeværelser og installation-
er i de resterende 42 boliger. 

Der udføres ny el i alle lej-
ligheder og fjernelse af ind-
vendig efterisolering, inklusiv 
skimmel i gavlboliger. 

Tillige udføres facaderenover-
ing, udskiftning af vinduer, 
terrassedøre og hoveddøre, 
nye tage og tagkonstruktion-
er på alle blokke, nye haver 

til stuelejligheder samt trap-
penedgange, legeområder, 
parkerings- og opholdsplad-
ser. 

Den videre proces
Helhedsplanen er indsendt 
til godkendelse hos Høje-
Taastrup Kommune og if-
ølge planen starter råd-
giverne, dvs. arkitekter og 
ingeniører, deres arbejde 
med at tegne og projektere 
det endelige projekt lige i 
starten af det nye år. Dette 
arbejde vil blive fulgt tæt 
af DAB og Byggeudvalget.  

Derudover vil I som beboere 
blive inviteret til at deltage i 
et udvalg, som har fokus på 
udviklingen og renoveringen 
af afdelingens grønne arealer. 
 
Projektet forventes at være 
tegnet og projekteret fær-
digt og klar til udbud i 
slutningen af 2021. Op-
starten af byggeprocessen 
forventes i medio 2022 og 
vil strække sig over ca. 1 år. 

Fremadrettet vil I blive ori-
enteret jævnligt via nyheds-
breve, som dette, fra DAB 
på vegne af byggeudvalget. 
Tillige afholdes orienter-
ingsmøder inden igangsæt-
ning af renoveringen. 
 
Hvor finder jeg informa-
tion og hvad hvis jeg har 
spørgsmål?
Har I spørgsmål til renover-
ingen, er helhedsplanen nær-
mere beskrevet i den Temaa-
vis, som blev uddelt til alle 
beboere inden afdelingsmø-
det. 
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Temaavisen samt al øvrig information er 
tillige lagt op på afdelingens hjemmeside 
under punktet helhedsplan: 

www.dabbolig.dk/taastrup-almen-
nyttige-boligselskab/afdelingsover-
sigt/groennehaven/helhedsplan/

I er også velkomne til at sende en mail 
til: 

2701helhedsplan@boligafdeling.dk, 
husk at skrive “Helhedsplan” i emnefeltet.   

Vi benytter samtidig muligheden for at 
ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

På afdelingsbestyrelsens vegne

Lisbeth Engelbrecht Jensen
Projektleder,

DAB Byg & Renovering

 


