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Kære beboere

Som det formentligt er jer bekendt, har 
der igennem den senere tid pågået en 
række bygningsmæssige undersøgelser af 
boligerne i afdelingen. 

Undersøgelserne er udført som et led i 
forberedelserne til en samlet plan for et 
større renoveringsprojekt i afdelingen, en 
såkaldt fysisk helhedsplan. 

Vi er nu så langt, at vi kan orientere jer 
om status for arbejdet og processen frem 
mod en beboerafstemning om helheds-
planen i november 2022.

Bygningernes tilstand
Helhedsplanen har været mange år un-
dervejs. Boligernes bygningsmæssige 
stand i Ullerupvænge er ikke ret god og 
der er nogle store udfordringer, både ud-
vendigt og indvendigt.  

En helhedsplan skal fremtidssikre afdelin-
gen, så den kan forblive et dejligt sted at 
bo, ikke blot for jer som nuværende be-
boere, men også for de fremtidige. Sam-
tidigt sikres det, at I, efter gennemførel-
sen af helhedsplanen, ikke umiddelbart 
vil have behov for yderligere større byg-
gesager i en god årrække. 

Afsøgning af muligheder
De tilknyttede rådgivere fra Friis-Ander-
sen arkitekter, har tegnet på flere for-
skellige forslag til renovering, som alle 
har været forelagt selskabet - Hundested 
alm. Boligselskab - og afdelingsbestyrel-
sen.

De har sammen nøje overvejet mulighe-
derne og på basis heraf besluttet, at den 
bedste løsning at arbejde videre med for 
Ullerupvænge er, at rive de eksisterende 
boliger ned til fundamentet og genop-
bygge.  

På denne måde er det muligt at bygge 
nye rækkehuse og dobbelthuse og der-
med skabe nogle moderne og tidssvaren-
de boliger. De nye boliger vil betyde et la-
vere energiforbrug og væsentligt mindre 
behov for vedligeholdelse. 

Halsnæs Kommune og Landsbygge-
fonden
Drøftelserne og overvejelserne omkring 
renoveringen af afdelingen sker i tæt dia-
log med Halsnæs Kommune og Landsbyg-
gefonden. 

Halsnæs Kommune inddrages, da bygnin-
gerne er bevaringsværdige og kommunen 
dermed er med til at bestemme, hvordan 
afdelingen arkitektonisk skal se ud. Kom-
munen skal tillige udarbejde en ny lokal-
plan. 

Landsbyggefonden inddrages, da dele af 
helhedsplanens arbejder er af en sådan 
type, at de kan opnå støtte fra Landsbyg-
gefonden. Det betyder, at der blandt andet 
er mulighed for fordelagtige lån. Det be-
tyder også, at finansieringen af projektet 
kan skrues sammen på en måde der gør, 
at huslejen efter helhedsplanens gennem-
førelse kan fastlægges på et fornuftigt ni-
veau. 

Byggeudvalget
En del af processen med at forme og klar-
gøre en helhedsplan, er blandt andet at 
holde byggeudvalgsmøder med det af sel-
skabet nedsatte byggeudvalg.  

Byggeudvalget består af: 
• Pia Helsted, formand for afdelings- 
 bestyrelsen og medlem af selskabs- 
 bestyrelsen
• Leif Møller Gresell, beboer i  
 Ullerupvænge. 
•  Jacob Poulsen, ejendomsmester 

De er med deres viden om afdelingen osv., 
med til at definere helhedsplanens indhold 
og træffe beslutning om udformning, ma-
terialevalg mv.

Foruden ovenstående er det rådgivere fra 
totalrådgiver Friis Andersen Arkitekter, 
Torkil Laursen ingeniører, samt repræsen-
tanter fra DAB i form af driftschef og pro-
jektleder, der deltager i arbejdet med hel-
hedsplanen.

Helhedsplanens faser
Arbejdet med en helhedsplan er delt op i 7 
faser: 
• Fase 1 handler om at få undersøgt  
 bygningerne ift. byggeteknik og 
 miljø 

• Fase 2 er ide- og projektudviklings
 fasen, hvor rådgiver udarbejder et 
 forslag til nye boliger og indarbej 
 der de krav og ønsker, der kommer 
 fra byggeudvalget.

• Fase 3 er projektafklaringsfasen, 
 hvor projektet skæres til og finan
 siering og fremtidigt huslejeniveau 
 fastlægges. 
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• Fase 4 er godkendelsesfasen, hvor 
 helhedsplanen skal godkendes af 
 beboermødet.

• Faserne 5-7 handler om selve byg
 gesagens udførelse. Disse vil blive 
 nærmere beskrevet, når vi når  
 længere hen i processen.

Arbejdet med Ullerupvænge befinder sig 
på nuværende tidspunkt i fase 2, hvor der 
arbejdes med et oplæg til de nye boligers 
udformning og materialer.

Forventet tidsplan og beboerproces
Som det fremgår af nedenstående tids-
plan, arbejder vi mod at kunne indkalde 
jer til et beboerorienteringsmøde i oktober 
2022, hvor I vil få mere information om 
de nye boliger, økonomien, helhedsplanen 
generelt, samt stille spørgsmål. 

Herefter vil I blive indkaldt til et ekstraor-
dinært afdelingsmøde i november 2022, 
hvor I skal stemme om helhedsplanen.

Genhusning
Helhedsplanen har ansvaret for, at du bliver 
genhuset i byggeperioden. Hvis I stemmer 
ja til helhedsplanen, vil der blive afholdt 
genhusningssamtaler med alle beboere. 

Ved samtalerne taler I med genhusnings-
konsulenten om jeres ønsker, muligheder 
og rettigheder.   

Nyhedsbreve
Dette er nyhedsbrev nr. 1 og fremadrettet 
vil denne type nyhedsbreve blive anvendt 
til at orientere jer om status på processen 
omkring helhedsplanen.

Spørgsmål mv.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kon-
takte ejendomskontoret.

I ønskes alle en god sommer! 

På vegne af 
afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget

Julie Jürs,
Projektleder, DAB Byg & renovering

 

Illu.: Forventet tidsplan, med forbehold


