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Islevtoften II – Helhedsplan/
fremtidssikring

Landsbyggefonden og den igang-
værende proces.
Helhedsplanen er ved at være fær-
dig, og vore rådgivere fra Domus 
arkitekter og Dominia ingeniører 
har tilrettet Helhedsplanen efter 
ønsker fra henholdsvis beboer-
workshops, styregruppe og Lands-
byggefonden. 
Vi er lidt forsinkede grundet Lands-
byggefondens sagsbehandlingstid.
Landsbyggefonden har nu accep-
teret projektet og den tilhørende 
økonomi. Byggesagen beløber sig 
til ca. 400 millioner kroner.
Både etageboligerne og rækkehu-
sene får glæde af Helhedsplanen, 
og vi synes, det er lykkes at øge 
boligernes kvalitet og opnå boliger, 
der er så godt indrettet som muligt.
Samtidig får I løst de alvorlige 
fugtproblemer og de presserende 
byggetekniske problemer afde-
lingen har sloges med i de sidste 
mange år.
Der har været mange ønsker om 
forbedrings- og moderniserings-
arbejder på både rækkehusene og 
etageboligerne, som Landsbyg-
gefonden desværre ikke vil støtte. 
Disse kaldes u-støttede arbejder og 
finansieres ved huslejeforhøjelser.
Derfor har det været nødvendigt 
at reducere omfanget af projektet i 
forhold til alle de ønsker, der er i 
sagen, således at huslejen fortsat er 
rimelig og svarer til lignende afde-
linger i området.
Helhedsplanen indeholder lige nu 
i store træk: Rækkehusene får nye 
terrændæk, omfangsdræn og nye 
tage. Etageblokkene får moderni-

serede, sammenlagte og tilgænge-
lige boliger. Både rækkehuse og 
etageboliger får balanceret ventila-
tion, nye radiatorer, nye køkkener 
og badeværelser. Herudover bliver 
fælleshuset moderniseret og for-
bedret, fællesarealerne forskønnet 
og kloakken bliver renoveret. 
Undersøgelser af tagsten fra tage-
ne på etageblokkene viser at tag-
beklædningen er i så god stand, 
at det ikke er nødvendigt at skifte 
tagstenene, men at disse blot skal 
afrenses, og derfor indgår nye tage 
på etageblokkene ikke i Helheds-
planen. 
Den kommende proces.
Den 7. december 2015 afholdes 
der et beboerorienteringsmøde på 
Tinderhøjskole. Der uddeles  in-
vitationer  til mødet i uge 47. Her 
vil vore rådgivere komme og for-
tælle om Helhedsplanen, og der er 
mulighed for at stille spørgsmål. 
Umiddelbart efter beboeroriente-
ringsmødet udsendes en ”tema-
avis”, der fortæller om Helheds-
planen.  
Efterfølgende vil der blive afholdt 
et afdelingsmøde, hvor der skal 
stemmes om Helhedsplanen og den 
endelige husleje. Afdelingsmødet 
afholdes den 14. januar 2016. 
Hvis alt går vel kan byggesagen 
forventes påbegyndt  primo  2018.
På gensyn den 7. december 2015.
Hvis I er ældre og dårligt gående 
og har problemer med transport 
til møderne, kan I henvende jer til 
ejendomskontoret senest en uge 
før møderne.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB
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