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Orientering om processen i forbindelse med helhedsplanen

Helhedsplan og fremtidssikring

Som mange af jer sikker ved har afdelingsbestyrelsen gennem de sidste 4 år arbejdet 
med mulighederne for en fremtidssikring af Carlsro. Der er igennem længere tid 
gennemført arbejder og undersøgelser i Carlsro for at finde ud af, i hvor stor grad der 
er behov for at renovere boligerne.

De indledende undersøgelser viser, at der er behov for en renovering. Det skyldes, at 
lappeløsninger for det første ikke vil tage fat om problemets rod, og for det andet vil 
medføre en meget høj huslejestigning. 

Dele af helhedsplanens arbejder er af en sådan type, at de kan opnå støtte fra 
Landsbyggefonden. Det betyder, at der blandt andet er mulighed for at opnå 
fordelagtige lån. Det betyder også, at finansieringen af projektet kan skrues sammen 
på en måde, der gør, at huslejen kan fastlægges på et fornuftigt niveau, når 
helhedsplanen er gennemført.

Boligforlig – Grøn boligaftale 2020-2026

Da folketinget i maj godkendte boligaftalen, fik det stor indflydelse på alle støttede 
renoveringssager i den almene boligsektor. Også for Carlsro. 

Boligaftalen har frigivet en masse midler til at bygge for i den almene sektor. I alt 30 
milliarder kroner, som skal bruges over de næste seks år. Heraf vil cirka 16 milliarder 
kroner blive brugt på at afskaffe ventelisten i Landsbyggefonden. Carlsro stod på 
Landbyggefondens venteliste, men som følge af den nye aftale har Carlsro nu fået 
tilsagn.

For at få gang i byggesagerne har politikerne på Christiansborg besluttet, at de fleste 
af helhedsplanerne skal indsende skema A (beboergodkendelsen) inden års udgang. 
Det gælder også for Carlsro.

Vi har derfor fået meget travlt. 

Hverken styregruppen, DAB eller rådgiveren synes om den fremrykkede tidsplan, men 
vi har desværre ikke noget valg. Hvis vi ikke får indsendt beboergodkendelsen i år, 
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mister Carlsro nemlig sin støtte på over 300 millioner kroner. Der er i høj grad brug 
for, at Carlsro bliver renoveret, så det vil være rigtig ærgerligt for jer, hvis vi ikke når 
at få godkendt og indsendt helhedsplanen. Trods den fremrykkede tidsplan vil vi sørge 
for, at I løbende bliver godt klædt på til at tage stilling til helhedsplanen. 

Vi har fået bekræftet, at Landsbyggefonden gerne vil støtte en helhedsplan i Carlsro, 
selvom vi stadig er på et meget tidligt stadie i projektudviklingen. Men vi kan komme i 
gang, og vi ser frem til at kunne præsentere vores tanker og ideer for jer, så I 
sammen kan tage stilling til, om I ønsker at gå videre med projektet.

Den beboerdemokratiske proces

I er tidligere blevet lovet at blive involveret i processen om udviklingen af 
helhedsplanen i Carlsro. Det kommer I stadig til, uagtet at processen kan virke lidt 
”bagvendt”.

Derfor er det planen at der, efter en evt. beboergodkendelse, indkaldes til en række 
workshops hvor interesserede beboere kan melde sig afhængig af interesser. På de 
workshops vil fordele og ulemper blive drøftet og evt. tilpasninger i projektet vil ske 
efterfølgende. Alt sammen med opbakning fra sagens teknikere, styregruppen og 
DAB. Denne fremgangsmåde er drøftet med – og godkendt af Landsbyggefonden.

Vi håber I har lyst til at støtte op om den proces og være med til at udvikle 
helhedsplanen for Carlsro så den bliver så god som overhovedet muligt.

Beboerorienteringsmøde den 8. oktober 2020

Selvom forsamlingsforbuddet ikke er ophævet endnu, er det muligt at mødes op til 
500 personer, hvis man fortrinsvis sidder ned og der er 2 m2 pr. person. 

For at sikre at så mange beboere som muligt kan få den samme information har vi 
den  8. oktober 2020 lejet et telt der har plads til 216 personer. Her afholder vi 
orienteringsmødet tre gange samme dag, så alle beboere der ønsker at deltage, har 
mulighed for det, der er krav om tilmelding til møderne, se vedlagte 
tilmeldingsblanket.

På mødet vil vi gennemgå processen frem mod en beboerbeslutning. 

Umiddelbart efter mødet den 8. oktober får alle beboere i Carlsro mulighed for - ved 
en vejledende urafstemning - at tilkendegive om der skal arbejdes videre med 
helhedsplanen. 
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Vi holder fortsat øje med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vil orientere dig, 
hvis situationen ændrer sig.

Orienteringsmøde og besluttende afdelingsmøde

Vi håber at I vil støtte op om helhedsplanen i Carlsro, og derfor håber vi at I allerede 
nu vil reservere den 11. november til orienteringsmøde hvor helhedsplanens indhold 
samt de huslejemæssige konsekvenser vil blive gennemgået samt den 2. december 
hvor vi holder et ekstraordinært afdelingsmøde hvor I skal tage den endelige 
beslutning om helhedsplanens gennemførelse.

På vegne af styregruppen/afdelingsbestyrelsen
Med venlig hilsen

Nanna Marie Aae Christensen
Projektleder

Byg og renovering
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