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5/11-2020 Orienteringsmøde
På mødet vil der blive givet en grundig 
beskrivelse AF renoveringsprojektet, 
tidsplanen og økonomien og der er såle-
des rig mulighed for, at stille spørgsmål 
om alt det som kan virke helt overvæl-
dende.
Mødet er planlagt til at blive afholdt i 
Ahornhallen, og der vil blive udsendt en 
invitation med tidspunkt samt vejled-
ning om tilmelding snarest.

25/11-2020 Ekstraordinært afdelings-
møde / Afstemningsmøde
På det ekstraordinære afdelingsmøde 
vil der igen blive givet en kort oriente-
ring om projektet, men mødets primære 
formål er, at få afstemt om projektet øn-
skes gennemført eller ikke.
Mødet er planlagt til at blive afholdt i 
Ahornhallen og der vil blive udsendt en 
invitation med tidspunkt samt vejled-
ning om tilmelding snarest.

Vi håber at rigtig mange vil møde op 
og deltage. Samtidig er vi helt opmærk-
somme på, at vi skal tage nogle særlige 
forholdsregler med henblik på at be-
grænse smitten af COVID-19.

Derfor vil vi i forbindelse med afholdel-
sen af møderne vurdere om der kan bli-
ve behov for at afholde et ekstra orien-
teringsmøde eller om der eventuelt kan 
etableres en digital adgang til mødet. 

På Vegne af Byggeudvalget
Claire Callaghan Olsen, Projektleder, 

DAB

Kære beboere

Arbejdet med renoveringsprojektet for 
Sønderpark er ved at tage form. Arbej-
det udføres i Byggeudvalget, der består 
af repræsentanter fra både Sønderparks 
afdelingsbestyrelse, Ringsted almene Bo-
ligselskab og DAB. 

Politikerne på Christiansborg vedtog i 
sommeren en boligaftale for 2020-2026 
og har frigivet en masse midler til at 
bygge for i den almene sektor. For at 
få gang i byggesagerne, har politikerne 
besluttet, at de fleste af helhedsplanerne 
skal godkendes i år. Det gælder også for 
Sønderpark.

Vi har derfor fået meget travlt. Hverken 
byggeudvalget, DAB eller rådgiveren sy-
nes om denne fremrykning af tidsplanen, 
men vi har desværre ikke noget valg. 
Hvis vi ikke får vedtaget helhedsplanen 
for Sønderpark i år, mister Sønderpark 
sin støtte på cirka 221 millioner kroner.

Trods den fremrykkede tidsplan, vil vi 
sørge for, at I løbende bliver godt klædt 
på til at tage stilling til helhedsplanen. 
Det vil vi bl.a. gøre gennem en række 
møder i den kommende tid.

Datoer for kommende møder
3/11-2020 Ordinært afdelingsmøde 
På mødet vil der  være en kort oriente-
ring om projektet, ellers gennemføres 
dagsordenen som udsendt.
Mødet afholdes i beboerhuset på Søndre 
Parkvej 25b.


