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Landsbyggefonden og den igang-
værende proces.

Rødovre Kommune og Landsbyg-
gefonden har i juni 2016 godkendt 
skema A vedrørende helhedsplanen 
for Islevtoften II. Hermed har Rød-
ovre Kommune og Landsbyggefon-
den godkendt finansiering, budget 
og huslejeniveau, samt givet endeligt 
tilsagn om støtte til renoveringssa-
gen. 

Byggeomkostningerne for sagen be-
løber sig til i alt ca. kr. 400 mio.  Det 
betyder, at helhedsplanen og den til-
hørende huslejekonsekvens, der blev 
præsenteret på det ekstraordinære af-
delingsmøde den 14. januar 2016 er 
blevet godkendt. 

Den kommende proces

Nu er den egentlige projektering gået 
i gang og vore rådgivere er, i samar-
bejde med styregruppen, ved at præ-
cisere projektet. Det betyder, at de-
taljer i projektet er ved at blive fast-
lagt og der arbejdes i øjeblikket på 
indretning af boligerne, bl.a. indret-
ning og overflader i badeværelser og 
køkkener, opbevaringsmuligheder/
skabsplads og trappe i rækkehusene. 

I vil få mulighed for at vælge mel-
lem et par neutrale og klassiske far-
ver på køkkenbordplade og fliser på 
badeværelset. Der kan også vælges 
mellem to forskellige køkkenindret-
ninger i rækkehusene (som allerede 
præsenteret på det ekstraordinære af-
delingsmøde den 14. januar 2016). I 
vil i god tid inden opstart af byggear-
bejderne blive inviteret til at komme 
og se på materialerne i fælleshuset.

Tidsplan

Hvis alt går vel, kan opstart af byg-
gearbejderne forventes påbegyndt 
sommeren 2018. 

Inden byggestart vil I beboere bli-
ve inviteret til et orienteringsmøde, 

hvor entreprenøren kommer og for-
tæller om byggeprocessen.

Renoveringen af hele afdelingen 
inklusiv færdiggørelse af udearea-
lerne forventes afsluttet ultimo 2121 
- primo 2022. 
Tidsplanen er vejledende og med 
forbehold for myndighedernes sags-
behandlingstid.

Genhusning

Omfanget af renoveringen betyder, 
at der er behov for at I alle skal gen-
huses. Der bliver udarbejdet et spør-
geskema, der forventes udsendt til 
alle beboere i foråret 2017. Herefter 
afholdes der individuelle samtaler 
med hver husstand i afdelingen. I 
bliver med brev inviteret til samtale, 
når I modtager spørgeskemaet.

I november 2016 afholdes fokusmø-
de i styregruppen om genhusning, 
hvor genhusningsprocessen vil bli-
ve drøftet og planlagt yderligere.

Rettidigt inden byggearbejderne 
starter, vil der blive udsendt en gen-
husningspjece, og der bliver afholdt 
et beboermøde om genhusning for 
hver etape.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Byg og Renovering
Jane Nelson


