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Kære beboere

Så blev det jul 2016, og vi nær-
mer os dagen, hvor vi skal sende 
den første etape O,P,R i udbud. 

Vi har været i gang siden 2007 
og det er med både glæde og 
spænding vi nærmer os dagen, 
hvor vi kan afholde licitation på 
den første etape på renoveringen 
af Højbjerg Vænge.

Vi har sendt spørgeskema ud til 
alle i A-N: 

• Blok A-B: Sandbyvej 1-13
• Blok C-K: Højbjerg Vænge   
  1-41
• Blok L-N: Vindebyvej 22A-36

for at få et billede af, hvordan 
boligerne i A-N er indrettet. 

Der var frist til indlevering ons-
dag den 14. december 2016. Vi 
mangler, at få 45 spørgeskemaer 
retur. Hvis I ikke allerede har 
indleveret spørgeskemaet, må I 
meget gerne gøre det snarest, da 
vore rådgivere, har brug for dem. 

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

Vi har opdateret tidsplanen og 
der vil blive sat en ny tidsplan på 
plancherne i alle opgangene.

Status på sagen:

Etape 1 O,P,R er færdigprojek-

teret og vi har fået materialet 
eksternt gransket. Vore rådgi-
vere er i gang med at opdatere 
materialet efter de kommentarer 
der er kommet fra den eksterne 
gransker.

I etape 2 A-N er vore rådgivere 
startet på at udarbejde et ud-
budsmateriale, og vi forventer, 
at sende materialet til ekstern 
granskning i efteråret 2017, så-
dan at der kan afholdes licita-
tion i marts 2018.

I etape 3 OG,S og T starter de 
første registreringer på miljøfar-
lige stoffer i marts 2017 og pro-
jekteringen starter i juni 2017. 

På bagsiden kan du se en over-
sigt over Højbjerg Vænge op-
delt i farver.

Vi vil fremover nævne:

O,PR som etape 1.
A-N, E og H som etape 2.
OG,S og T som etape 3.

 
Rigtig glædelig jul og godt 

nytår
 

På vegne af bestyrelsen 
Klaus Freddi Juelshøj
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