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Islevtoften II – Helhedsplan/
fremtidssikring

Nu er der kommet tilbagemelding 
fra Landsbyggefonden.

Den 30. Januar 2014 blev der af-
holdt ekstraordinært beboermøde, 
hvor det besluttes at indsende den 
foreløbige Helhedsplan for Islev-
toften II til Landsbyggefonden for 
dennes sagsbehandling. 

Den foreløbige Helhedsplan er en 
vision og ikke en endelig plan. 
Det betyder, at der i sagsbehand-
lingen med  Landsbyggefonden og 
kommunen frem mod den endeli-
ge Helhedsplan, sker rigtig mange 
ændringer.

Landsbyggefonden har nu gen-
nemgået den foreløbige Helheds-
plan og den tilhørende dokumenta-
tion, dvs. alle de tekniske undersø-
gelser og tilstandsrapporter, der er 
foretaget i afdelingen.

Landsbyggefonden har vurderet, 
at de i etageboligerne ønsker at 
støtte mekanisk ventilation og var-
megenvinding og et vist antal til-
gængelighedsboliger. Tilgængelig-
hedsboliger er boliger, som er eg-
nede til kørestolsbrugere og gang-
besværede.
Endeligt antal tilgængelighedsbo-
liger er dog endnu ikke besluttet.

I rækkehusene ønsker Landsbyg-
gefonden også at støtte ventilation 
i boligerne.
Endvidere ønsker de at støtte en ny 
dækkonstruktion i boligerne. Dvs. 
der kommer en ny terrænopbyg-
ning under gulvene, nye gulve og 
nye trapper i rækkehusene. 

Der vil være en del ”følgearbejder” 
når dækkonstruktionen skal skiftes 
som f.eks. nyt badeværelse, nyt 
køkken osv. Heraf støtter Lands-
byggefonden en mindre del. 

Landsbyggefonden vil støtte, at en 
mindre andel boliger bliver om-
bygget, så der bliver nogle boliger, 
der bliver henholdsvis større eller 
mindre, end de er i dag. Endeligt 
antal er endnu ikke besluttet.
Landsbyggefonden vil også give 
en del støtte til et fælleshus og til 
udearealer ved etagehusene.

Den foreløbige Helhedsplan skal 
nu tilrettes, da der er en del arbej-
der som Landsbyggefonden ikke 
vil støtte.
Der skal findes et passende om-
fang, så der ikke er for mange ar-
bejder som Landsbyggefonden ik-
ke vil støtte. Dvs. der  vil være dele 
af Helhedsplanen, der udgår.

Nu vil vore rådgivere i samarbejde 
med Landsbyggefonden færdigbe-
arbejde Helhedsplanen. 

Når der er nyt i sagen, vil der blive 
udsendt et nyhedsbrev til jer. Lige-
ledes vil der blive udsendt  infor-
mationsmateriale med beskrivelse 
af Helhedsplanen.

Når Helhedsplanen er endeligt 
på plads og huslejekonsekvensen 
kendes vil denne blive præsente-
ret for jer på et afdelingsmøde. Her 
skal I også  godkende den endelige 
husleje. 

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Jane Nelson


