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Kære beboere

Det er ved at være længe siden vi 
sidst har udsendt et nyhedsbrev til 
jer. 

Da der i slutningen af 2014 har 
været en dialog med Landsbyg-
gefonden om det indsendte mate-
riale – er tiden nu inde til nyt om 
arbejdet med Helhedsplanen. 

De seneste drøftelser med Lands-
byggefonden giver fornemmelse 
af den økonomiske ramme for 
Helhedsplanen – men endnu af-
venter vi den endelige behandling 
og udmelding.

Med forventning om snart at kun-
ne informere om såvel Helheds-
planens omfang, som den tilknyt-
tede økonomi, vil der i april og 
maj 2015 blive indkaldt til møder 
med Helhedsplanen på dagsorde-
nen.

I sidst udsendte nummer af Bebo-
erbladet er der også skrevet om de 
forestående beboermøder. 

Når vi kommer lidt længere hen 
på foråret, vil der naturligvis blive 
udsendt invitationer til møderne. 

Herudover vil der via plancher 
og temaavis blive udsendt infor-
mation om Helhedsplanen og den 
tilknyttede økonomi.

HAB’s byggeudvalg, DAB’s An-
lægs- og Landskabsgruppe samt 
de til helhedsplanen knyttede tek-
niske rådgivere bearbejder derfor 
henover de næste måneder oplæg 

til den foreløbige Helhedsplan.

Det betyder bl.a., at der er be-
hov for at foretage supplerende 
registreringer og undersøgelser i 
både bebyggelsen og i nogle bo-
liger. 

I det omfang, der ønskes adgang 
til boligerne, varsles beboerne 
udover tidspunktet, naturligvis 
også om, hvad der ønskes un-
dersøgt.

Disse registreringer og under-
søgelser er ensbetydende med, 
at der går ”fremmede” rundt på 
de grønne områder, i kældre, op-
gange m.m. og tager noter og fo-
tos.

Teknikerne er løbende i dialog 
med ejendomskontoret, der in-
formeres om registreringer og 
undersøgelser. 

Ejendomskontoret sikrer, at tek-
nikerne er udstyret med identi-
tetskort, som skal forevises på 
beboernes forlangende.

Registreringerne sker naturlig-
vis med fokus på at give færrest 
mulige gener for beboerne.

Vi stiler mod henover foråret 
2015, at udsende nyhedsbreve 
om status på vores arbejde med 
Helhedsplanen.

På vegne af bestyrelsen 

Klaus Petersen


