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Kære beboere

Med dette Nyhedsbrev nr. 9 vil vi 
orientere jer om, hvad der er sket 
med Helhedsplanen i løbet af ef-
teråret.

Vi har gennemført de første fo-
kusgruppemøder for O,P,R hen 
over efteråret, der var et rigtigt 
stort fremmøde og der var en god 
spørgelyst, tak til de mange frem-
mødte.

Et af resultaterne fra fokusgrup-
pemøderne er et spørgeskema 
som beboerne i O,P,R har modta-
get hvor de kunne oplyse om evt. 
ændringer i deres bolig.
Sideløbende med fokusgruppe-
møderne har vores rådgiverteam 
gennemført en indvendig regi-
strering i nogle boliger i  O,P og 
R.

Supplerende til registreringerne 
arbejdes der på et spørgeskema, 
hvor vi ønsker beboernes tilba-
gemeldinger på, om køkken og 
bad er skiftet, om der er gas samt 
andre særlige forhold i boligerne. 
Disse oplysninger vil være til stor 
gavn for vores rådgivere, når der 
skal projekteres. 

Henover efteråret er der også gen-
nemført undersøgelser af funda-
menter og jordbundsforhold. Der 
er gennemført undersøgelser i O, 
P og R for evt. miljøskadelige 
stoffer og afsluttende  er  arealer 
og bygninger i hele området ved 
at blive opmålt.

Vi følger tidsplanen som beskre-
vet i Temaavisen og vore rådgi-

vere er i gang med at udarbejde 
et projekt, som vi kan sende i 
udbud omkring sommeren 2016.

Vi har gennemført de første in-
terne møder omkring genhus-
ning med vores genhusnings-
konsulent, hvilket betyder at vi 
i januar 2016 sender et spørge-
skema ud til alle lejemål som vi 
håber I vil udfylde og medbringe 
til de individuelle samtaler som 
vi starter på i foråret 2016.

De individuelle samtaler foregår 
i afdelingen, hvor to medarbej-
dere fra DAB vil være tilstede. 
Pårørende er velkommen til 
samtalen.
Først når alle samtaler er af-
holdt, har vi et overblik over je-
res ønsker, som vi derefter kan 
begynde at opfylde bedst muligt.

Vi sender inden samtalen en 
spørgsmål/svar ud med informa-
tion omkring genhusning. Den-
ne vil løbende blive opdateret og 
sendt ud til jer.

Næste Nyhedsbrev udsendes ul-
timo februar 2016.

Rigtig god jul og godt nytår 

På vegne af bestyrelsen 
Klaus Freddi Juelshøj


