
Vesterbo
Værløse almennyttige Boligselskab Side 1

        Nr. 3
V
es
te
rb
o

December 2022

Kære Beboere 

Totalrenovering af Langhusets 
installationer og badeværelser 
sættes på pause.

Efter at prøvebadeværelset var 
færdigrenoveret, blev det brugt 
som reference i forbindelse med 
den videre planlægning for proces-
ser, løsninger og økonomisk grund-
lag for den videre projektering og 
senere udførelse af det kommende 
projekt. Henover sommeren har 
byggeudvalget sammen med pro-
jektets rådgivere arbejdet med, 
at holde den økonomiske budget-
ramme, der var sat for projektet. 

I forbindelse med arbejdet af det 
økonomiske grundlag for Lang-
hus-projektet, blev det hurtigt 
klart, at pga. et ustabilt og svin-
gende byggemarked og den høje 
inflation, ville det blive svært at 
holde projektet indenfor den bud-
getterede ramme.

På grund af store stigninger in-
denfor for byggeri, herunder fi-
nansiering har byggeudvalget  
besluttet, at sætte renovering af 
Langhuset på pause, indtil prissi-
tuationen bliver mere stabil. 

På nuværende tidspunkt sigtes 
der mod, at kunne fortsætte med 
renoveringen af badeværelser og 
installationer i Langhuset ultimo 
2023.

Helhedsplan for hele afdelin-
gen, både for Langhuset, Ræk-
kehuse og Vesterbo Vænge.

Byggepausen giver byggeudval-
get mulighed for at udarbejde en 
helhedsplan for hele afdelingen, 
således samtlige renoveringsbe-
hov for Langhuset, rækkehusene 
og Vesterbo Vænge afdækkes. 
En helhedsplan hvor samtlige 
renoveringsbehov indgår, vil give 
mulighed for at søge om renove-
ringsstøtte fra Landsbyggefonden. 

Idet den økonomiske konsekvens 
for en helhedsplan/renovering i af-
delingen vil udløse uforholdsmæs-
sige høje huslejestigninger, vil støt-
ten fra Landsbyggefonden  være 
”alt afgørende” for at kunne holde 
huslejestigningerne på et minimalt 
niveau.

Proces for 2023
Byggeudvalget har med afsæt i de 
økonomiske udfordringer, nødven-
dige renoveringsbehov og tidligere 
tilstandsvurderinger, igangsat ne-
denstående plan og procedure:

1. Ansøgning om renoveringsstøtte 
til Landsbyggefonden.

2. Opdatering af tilstandsvurdering 
og økonomi.

3. Besigtigelse af afdelingen med 
Landsbyggefonden.

4. Fastlæggelse af helhedsplan for 
hele afdelingen.

5. Afdelingsmøde/godkendelse af 
helhedsplan.

6. Start projektering for renove-
ring – Langhuset.

Til slut vil vi ønske jer alle en god jul 
og et godt nyår

På byggeudvalgets vegne 

Lars Henrik Nielsen
Projektleder,  

DAB Byg & Renovering

 


