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Kære beboere 

Nu er vi startet på sommer 
månederne og vi har hermed 
glæden af, at give jer en sta-
tus på vores fortsatte arbejde 
med helhedsplanen. 

Helhedsplanen for 
Grønnehaven
Den 7. oktober 2020 blev der 
på det ekstraordinære af-
delingsmøde i Grønnehaven 
stemt enstemmigt ’ja’ til hel-
hedsplanen for Grønnehaven. 

Med helhedsplanen udføres:

• Facaderenovering
• Udskiftning af vinduer, 

terrassedøre og hoved-
døre 

• Nye tage og tagkonstruk-
tioner på alle blokke 

• Etablering af nye haver til 
stueboligerne samt trap-
penedgange

• Etablering af nye legeom-
råder og opholds- og par-
keringspladser. 

• I 42 af afdelingens boliger 
udføres der helt nye 
badeværelser og instal-
lationer 

• I de 10 resterende boliger 
etableres tilgængelig-
hedsboliger, som med-
fører en totalrenovering 
af boligerne med nye 
badeværelser og køkken-
er. 

Ny totalrådgiver på sagen
Siden beboergodkendelsen i 
efteråret har vi af økonomiske 
årsager været nødsaget til at 
udskifte vores totalrådgivere. 
 
Ny totalrådgiver for Grønne-
havens helhedsplan er Friis 
Andersen Arkitekter. 

Friis Andersen Arkitekter har 
mange års erfaring inden for 
renovering af almene boliger. 
De har været hurtige til at 
sætte sig ind i projektet og 
samarbejdet går godt.

Detaljering af helheds-
planen
Den præsenterede temaa-
vis for helhedsplan var som 
bekendt den overordnede 
ramme for renoveringen af 
Grønnehaven. 

Siden beboergodkendelsen i 
efteråret har vores nye råd-
givere således haft travlt 
med at detaljere og projek-
tere indholdet i planen, for at 
nå frem til de bedst mulige 
løsninger for Grønnehaven. 
Dette er sket i et tæt samar-
bejde med byggeudvalget på 
byggeudvalgsmøderne. 

Samtidig har der været ned-
sat et grønt udvalg, som har 
været med til at definere øn-
sker til landskabsplanen for 
Grønnehaven, herunder ud-
formningen af de nye parker-
ingspladser, grønne ophold-
spladser, affaldsløsning og 
legeområder. 

Den endelige landskabsplan 
skal godkendes af byggeud-
valget og udsendes til jer be-
boere til orientering med det 
næste nyhedsbrev.  

Den videre proces
På baggrund af de sidste 
måneders arbejde med de-
taljering af projektet, har 
rådgiverne nu afleveret et 
projektforslag til godkendelse 
hos byggeudvalget. 
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Når projektforslaget er godkendt, arbej-
des der videre med de sidste detaljer 
frem til et færdigt myndighedsprojekt, 
som skal godkendes hos Høje-Taastrup 
Kommune for udstedelse af en byggetil-
ladelse. 

Derefter sendes projektet i slutningen af 
2021 i udbud for at indhente tilbud fra 
entreprenører. I foråret 2022 forventes 
der indgået kontrakt med en entreprenør, 
som kan igangsætte renoveringen i som-
meren 2022. Den fulde renovering er 
fastlagt til et års varighed og forventes 
således afsluttet i sommeren 2023. 

Fremadrettet vil I fortsat jævnligt blive 
orienteret om byggesagens udvikling 
via nyhedsbreve, som dette, fra DAB på 
vegne af afdelingsbestyrelsen/byggeudv-
alget. 

Tillige vil der blive afholdt beboerori-
enteringsmøder inden igangsætning af 
renoveringen. I hører nærmere herom, 
når datoer mv. er fastlagt.
 
Hvor finder jeg information og hvad 
hvis jeg har spørgsmål?
Har I spørgsmål til renoveringen, er hel-
hedsplanen nærmere beskrevet i den 
Temaavis, som blev uddelt til alle beboere 
inden afdelingsmødet. 

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.   

På afdelingsbestyrelsens vegne

Lisbeth Engelbrecht Jensen
Projektleder,

DAB Byg & Renovering


