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Islevtoften II – Helhedsplan/
fremtidssikring

Landsbyggefonden og den igang-
værende proces

Der arbejdes stadig på Helheds-
planen for afdelingen, og vore råd-
givere v./Domus arkitekter og Do-
minia ingeniører arbejder fortsat på 
at tilrette Helhedsplanen efter øn-
sker fra henholdsvis styregruppen 
og Landsbyggefonden. Denne dia-
log vil pågå indtil Landsbyggefon-
den kan acceptere projektet og den 
tilhørende økonomi. Der er nyligt 
afholdt styregruppemøde den 28. 
maj 2015.

Der arbejdes på at både etageboli-
gerne og rækkehusene får glæde af 
Helhedsplanen, og det har været et 
mål for styregruppen, at gøre boli-
gerne så fleksible og så godt indret-
tede som muligt.

Der er ønsker om mange forbed-
rings- og moderniseringsarbejder 
på både rækkehusene og etageboli-
gerne som Landsbyggefonden ikke 
vil støtte. Disse kaldes u-støttede 
arbejder, og der arbejdes i øjeblik-
ket på en såkaldt finansieringsskitse 
for de u-støttede arbejder, således at 
dialog med Landsbyggefonden ved-
rørende en eventuel huslejestøtte/
driftsstøtte til afdelingen kan igang-
sættes.
 
I store træk – dvs. helt overordnet – 
indeholder Helhedsplanen lige nu: 
Nye terrændæk og nye tage på ræk-
kehusene og moderniserede, sam-
menlagte og tilgængelige boliger i 
etageblokkene. For både rækkehuse 
og etageboliger gælder det at boli-

gerne får  nye døre og vinduer, ba-
lanceret ventilation, nye radiatorer 
og nye køkkener og badeværelser. 
Herudover bliver fælleshuset ud-
bygget og moderniseret og fælles-
arealerne bliver forskønnet, kloak-
ken renoveret og der kommer sol-
celler på etageblokkenes tage. 
Ovennævnte skal dog tages med et 
forbehold.

Der kan komme nødvendige be-
sparelser, og det kan måske blive 
nødvendigt at bortspare nogle af de 
ovennævnte forbedringer.  

Nyligt afsluttede og igangværen-
de undersøgelser

Idet der er konstateret træned-
brydende svamp under gulve i en 
stuelejlighed i etageboligerne er 
der i januar – marts 2015 foreta-
get en undersøgelse for opstigende 
grundfugt i udvalgte stuelejlighe-
der. Landsbyggefonden har efter-
følgende udmeldt, at de ikke vil 
støtte renovering og opretning af 
gulvkonstruktionerne i etageboli-
gernes stueetage. Landsbyggefon-
den begrunder afslaget med, at der 
ikke er fundet egentlige byggeska-
der i gulvkonstruktionerne. 

I rapporten fra undersøgelsen kon-
kluderes i øvrigt, at der kun er fun-
det skimmel på èn ud af 11 prøver. 
Landsbyggefonden påpeger at i 
denne sag planlægges etablering 
af mekanisk ventilation, hvilket vil 
bidrage til et bedre og mere tørt in-
deklima i boligerne. 

Den kommende proces.

Når Helhedsplanen er ”endeligt” 
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på plads, vil der blive udsendt en ”temaavis” til jer, og projektet vil herefter blive præsenteret for jer 
på et informationsmøde. Vi håber på, at dette kan ske i løbet af efteråret.

 Efterfølgende vil der blive afholdt et afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om Helhedsplanen og 
den endelige husleje.
Vi arbejder på, at afdelingsmødet kan afholdes ultimo 2015.
Ovennævnte tidsplan er dog betinget af, at sagsbehandlingen hos Landsbyggefonden og Rødovre 
Kommune er helt afsluttet, samt at økonomi og finansiering er på plads.

Først  når sagsbehandlingen er helt afsluttet kendes byggesagens endelige omfang, og først da kan 
huslejeniveauet udregnes. Den endelige husleje fastsættes af Landsbyggefonden.

Hvis alt går vel, kan byggesagen forventes påbegyndt  i slutningen af 2017 eller i starten  af  2018.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Jane Nelson


