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Ny fase
Helhedsplanen går ind i en ny fase, hvor 
vores rådgivere skal arbejde videre med 
de løsninger som nu er blevet valgt. 
Udarbejdelse af projektmateriale kom-
mer til at vare det næste år, og omkring 
sommeren 2022 vil projektet blive ud-
budt til at entreprenører kan afgive de-
res priser. 

Genhusning
En aktivitet der også har været påvirket 
af vores begrænsning i at mødes er gen-
husningssamtalerne. 

Som beskrevet tidligere, vil alle beboere 
få en personlig samtale omkring gen-
husning, hvor det bliver aftalt i detaljer, 
hvor og hvornår I som beboere skal 
genhuses.

Disse samtaler forventer vi, kan genop-
tages i efteråret 2021 og I vil få et brev 
med en indkaldelse til en samtale.

Lejligheder skal tømmes
Inden arbejdet med udførelsen af Hel-
hedsplanen går i gang, skal alle boli-
gere være tømt. Det gælder også for 
gulvtæpper, klikgulve lagt oven på det 
oprindelige trægulv, gardiner mm. Vent 
derfor med at lave sådanne nye tiltag i 
din bolig til Helhedsplanen er gennem-
ført, så du ikke risikerer at det bliver 
ødelagt ved flytning.

Helhedsplanens hjemmeside
Husk, at i kan finde en masse informa-
tion om Helhedsplanen på DAB’s hjem-
meside. Her har Sønderpark sin egen 
side, hvor vi bl.a. lægger nyhedsbreve 
og andre informationer der kan have in-
teresse.

I ønskes alle en god sommer.

På Vegne af Byggeudvalget
Julie Kasandra Jürs, Projektleder, DAB

Kære beboere i Sønderpark

Først og fremmest skal der lyde et stort 
TAK for jeres positive og konstruktive 
deltagelse i både spørgeskema-undersø-
gelse og workshops i forbindelse med 
Helhedsplanen for Sønderpark. 

Vi fik en god viden fra spørgeskemaerne 
som blev brugt i de 3 beboer-workshops 
der handlede om henholdsvis

• Udearealer
• Altaner
• Badeværelser

Selvom vi var nødt til at afholde work-
shops online, fik vi en fin dialog, med 
både gode spørgsmål og informationer 
som rådgiverne kan bruge til at videreud-
vikle projektet.

Nogle af de gode ting vi lærte var, at be-
boerne i Sønderpark generelt føler sig 
trygge i området, men at der mangler lys 
på parkeringspladserne. 

Vi lærte også, at der er flere beboere der 
gerne vil have mulighed for at sætte lidt 
farve på væggene i deres badeværelser.

Sidst men ikke mindst lærte vi, at I er 
glade for jeres altaner og at I gerne vil 
bevare, at der kan skabes læ på altanen 
med glas. Præcis hvordan vi løser dette, 
samtidig med at vi skal finde en måde 
der passer godt på bygningerne, er inge-
niører og arkitekter i gang med at se på.

Se videoerne fra workshops på hjem-
mesiden under helhedsplan/beboerwork-
shop. Du kan også scanne denne kode og 
få direkte adgang til videoerne


