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Kære beboere

Med dette Nyhedsbrev nr. 10 
vil vi orientere jer om, hvad der 
er sket de to første måneder af 
2016.

Vi har sendt spørgeskema ud til 
alle i O,P,R, for at få et billede 
af hvordan boligerne i O, P, R er 
indrettede, og vi har modtaget ca. 
62 af 126 besvarelser, hvilket er 
rigtig flot.

Ejendomskontoret og afdelings-
bestyrelsen vil meget gerne være 
behjælpelige med at udfylde dis-
se skemaer, hvis nogle beboere 
har behov for dette. Henvend jer 
gerne på ejendomskontoret.

Vores genhusningskonsulent er, i 
samarbejde med jer, i gang med 
de individuelle samtaler. Det 
foregår i den opstillede kontor-
vogn over for ejendomsmester 
kontoret.

Samtalerne forløber efter planen.

Vore rådgivere er i fuld gang 
med at udarbejde et færdigt myn-
dighedsprojekt, således at vi kan 
få nogle gode tilbud hjem.

I løbet af efteråret 2016 og med 
virkning fra januar 2016 har Fol-
ketinget vedtaget en ny udbuds-
lov, som får betydning for Høj-
bjerg Vænge.

Konsekvensen af den nye ud-
budslov er, at vi skal være helt 
færdige med hele udbudsmate-
rialet inden vi må gennemføre en 
prækvalificering af de entrepre-
nører, som vi vil have til at give 

tilbud på renoveringen.

Det betyder, at vi er nødsaget til 
at rykke licitationen ca. 5 må-
neder, hvilket igen betyder, at 
byggestart på O, P, R samtidigt 
skubbes 5 måneder. 

I forbindelse med Helhedspla-
nen, har vi brug for ledige bo-
liger til genhusning, derfor har 
vi stoppet for permanent udlej-
ning, og lejer kun ledige boliger 
ud på tidsbegrænsede lejekon-
trakter i Højbjerg Vænge. Der-
for vil I opleve, at der kommer 
nye lejere ind uden for venteli-
sten. Lejekontrakten  ophører, 
når vi skal til at genhuse. 

Der afholdes orienteringsmøde 
4. maj 2016 kl. 18.00 i Herlev 
medborgerhus og I vil modtage 
en indkaldelse forinden. 

På vegne af bestyrelsen 
Klaus Freddi Juelshøj


