
IS
L

E
V

TO
FT

E
N

 II

ISLEVTOFTEN II
RØDOVRE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Side 1

 Nyhedsbrev nr. 1 

Juni 2012

Islevtoften II har, som de fleste ved, i mange år haft problemer med 
skimmelsvamp i rækkehusbebyggelsen. I 2009 fik Rødovre almennyt-
tige Boligselskab udarbejdet en tilstandsrapport for rækkehusene som 
desuden konstaterede byggetekniske problemer med tagkonstruktio-
nen.

Sagen blev anmeldt til Landsbyggefonden som en byggeskadesag. For 
at opnå støtte til en byggeskadesag er det i dag nødvendigt at udar-
bejde en helhedsplan. På denne måde får Landsbyggefonden et samlet 
overblik over afdelingen og mulighederne for samtidig at fremtidssikre 
boligerne.

Som et led i undersøgelserne af problemerne med skimmelsvamp i 
rækkehusene, blev der i efteråret 2011 gennemført en indeklimaunder-
søgelse. I november 2011 afholdt Islevtoften II et afdelingsmøde, hvor 
beboerne blev informeret om indeklimaundersøgelsen. På afdelings-
mødet var der stor opbakning til, at afdelingsbestyrelsen arbejdede vi-
dere med at få udarbejdet en helhedsplan med henblik på at opnå støtte 
fra Landsbyggefonden.

Arbejdet med helhedsplanen er nu i fuld gang og der er udarbejdet flere 
rapporter, som skal bruges som dokumentation over for Landsbygge-
fonden.

På tirsdag den 19. juni 2012 kommer Landsbyggefonden på besigti-
gelse i Islevtoften II, hvor de skal se på afdelingen, boligerne og få et 
indtryk af de problemer der er.

Som et led i arbejdet med helhedsplanen vil alle beboere i Islevtoften 
II i efteråret 2012 blive indbudt til at deltage i en række workshops. På 
disse workshops kan I komme med jeres ønsker og ideer til en frem-
tidssikring af afdelingen, det gælder både boligerne og udearealerne.

Når der ligger et endeligt oplæg til en helhedsplan, vil planen blive 
fremlagt på et ekstraordinært afdelingsmøde. Herefter er det jer som 
beboere som skal godkende helhedsplanen herunder en eventuel hus-
lejestigning. 

Al renovering af køkkener, badeværelser og opsætning af nye altanluk-
ninger er sat i bero indtil vi ved, om Landsbyggefonden yder støtte til 
en fremtidssikring af boligerne.


