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Kære beboere 

Det er med stor glæde, at vi nu 
kan præsentere, en foreløbige 
Helhedsplan for jer. Der har i 
efteråret 2009 været afholdt 2 
workshops, hvor nogle beboere 
opdelt i 4 grupper, har arbejdet 
med fremtidssikring af Højbjerg 
Vænge. Der er fra alle 4 grupper 
udarbejdet et utroligt flot materia-
le, som byggeudvalget har arbej-
det videre med.

I temaavisen vil det ikke være 
muligt at præsentere den forelø-
bige Helhedsplan i sin helhed, da 
temaavisen så ville blive meget 
lang, derfor præsenterer vi den 
foreløbige Helhedsplan i hoved-
træk i denne temaavis. Så hvis du 
er nysgerrig for at høre om alle 
de spændende idéer som bygge-
udvalget og deltagerne på de to 
workshops er kommet frem til, 
skal du/I møde op og høre nær-
mere.

På det ekstraordinære afdelings-
møde den 1. november 2010 kl. 
18.00 vil vi præsentere den fore-
løbige Helhedsplan for jer. I vil 
få mulighed for at stille spørgs-
mål til vores rådgivere, og få en 
detaljeret gennemgang af den 
foreløbige Helhedsplan.

I skal ikke stemme om en gen-
nemførelse af Helhedsplanen, 
men om vi må fremsende ansøg-
ning til Landsbyggefonden om 
støtte til gennemførelsen.

Helhedsplanen er delt op i 7 ka-
tegorier:
• Tilgængelighed
• Renovering
• Ombygning
• Lejlighedssammenlæg-         
 ning
• Ældreboliger
• Energirenovering
• Tagboliger
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• Nye badeværelser
• Nye køkkener
• Nye installationer
• Nyt ventilationsanlæg
• Nye elinstallationer

Renovering i øvrigt: Højbjerg Vænge bliver totalreno-
veret, alle bygningsdele gennemgår en renovering.

Udvendig renoveringen indeholder:

• Nyt tag
• Nye vinduer
• Nye facader
• Nye altaner
• Nye kloakker

Hvis Helhedsplanen gennemføres som beskrevet i den-
ne temaavis, vil Højbjerg Vænge fremstå totalrenoveret, 
også de lejligheder, hvor vi ikke ombygger, sammen-
lægger eller ombygger med tilgængelighed. 

Figur 3 3D model over nye facader og altaner.

Ombygning: Indebærer helt ny indretning af de berørte 
lej¬ligheder: blok OG, S og T. Lejlighederne vil få en 
moderne indretning med køk¬ken/alrum og et større 
bad.

Ombygning omfatter: 

• Nye køkkener
• Nye større badeværelser
• Nye installationer
• Nye facader
• Nye vinduer 
• Nyt ventilationsanlæg

Vi har valgt at dele bygningerne op i bogstaver, se figur 
1. I det efterfølgende vil vi betegne bygningerne ved 
bogstaver. 

Tilgængelighed: Indebærer blok A-N dog ikke blok E 
og H. I de øvrige blokke ombygger vi lejlighederne i 
stueetagen, så de er meget velegnede til ældre beboere 
eller beboere med gangbesvær, idet lejlighederne om-
bygges således, at alle rum er nemme at komme rundt 
i. Der etableres personlift i trappeopgangene, således 
at der er adgang til stuelejlighederne for kørestolsbru-
gere. 

Tilgængelighed omfatter: 

• Nye køkkener
• Nye større badeværelser
• Nye installationer
• Nye facader
• Nye vinduer 
• Nyt ventilationsanlæg
• Etablering af personlift

Figur 2 Eksempel på lejlighed med tilgængelighed.

Renovering: Involverer alle de lejligheder i Højbjerg 
Vænge, som ikke får tilgænge¬lighed, omdisponering 
eller bliver sammenlagt.

Renoveringen inde i lejlighederne omfatter:
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Figur 4 Eksempel på ombygning i blok OG.

Lejlighedssammenlægning: Indebærer blok OPR og 
OG, S og T. Eksempelvis sammenlægger vi de lejlig-
heder, som kun har udsyn til en side. Lejlighederne 
lægges sammen til en stor lejlighed, som er gennem-
lyst, med udsyn til begge sider.

Lejlighedssammenlægningen indeholder:

• Nye badeværelser
• Nye køkkener
• Nye installationer
• Nyt ventilationsanlæg
• Nye altaner
• Nye facader

Figur 5 Eksempel på lejlighedssammenlægning.

Ældreboliger: Indebærer blok E og H. De to blokke 
gennemgår en totalrenovering, og vil efter gennemfø-
relse af Helhedsplanen kun være egnet for ældre. Boli-
gerne etableres med elevator, sådan at der er adgang til 
boligerne for kørestolsbrugere. 

Ombygning til ældrebolig omfatter:

• Lejlighedssammenlægning
• Nye badeværelser
• Nye køkkener
• Nye installationer
• Nyt ventilationsanlæg
• Nye altaner
• Nye facader
• Nye elevatorer

Figur 6 Eksempel på ny ældrebolig i blok E og H.

Energirenovering: Omfatter alle bygninger i Højbjerg 
Vænge. Principperne i energirenoveringen består i, at 
vi hele vejen rundt om bygningerne lægger så meget 
isolering, at det i princippet ikke længere er nødvendigt 
med radiatorer i lejlighederne. 

Det er vores ambition, at alle lejligheder ikke længere 
skal opleve træk, eller lejligheder, som ikke kan var-
mes op om vinteren. 

Hvis energirenoveringen af Højbjerg Vænge gennem-
føres, vil der i gennemsnit være en besparelse på var-
meudgifterne på ca. 80 %.

Side 3



Figur 7 Princip tegning over energirenovering.

Tagboliger: I den foreløbige Helhedsplan lægger vi op 
til, at der etableres 40 nye tagboliger i Højbjerg Væn-
ge. Etablering af tagboliger omfatter blok A-N, OG, S 
og T.

Tagboligerne er store familieboliger fra 93 m2 til 118 
m2. Alle tagboligerne vil have en moderne og tidssva-
rende indretning.

Figur 8 Eksempel på tagbolig blok A-N.

Hvis afdelingsmødet stemmer for bestyrelsens forslag 
om at fremsende en ansøgning til Landsbyggefonden, 
er det vores forventning, at vi inden udgangen af 2010 
fremsender ansøgning til Landsbyggefonden om støtte 
til at gennemføre Helhedsplanen. 

Når vi modtager svar fra Landsbyggefonden indkalder 
vi til et nyt afdelingsmøde, hvor du/I skal stemme om 
den endelige gennemførelse af Helhedsplanen.

Figur 9 Eksempel på altaner i blok OG, S og T.

Det er vort håb, at du/I vil tage vel imod materialet, kig-
ge det igennem og komme til beboermødet, for at høre 
nærmere om den foreløbige Helhedsplan.

Vel mødt

Mandag, den 1. november 2010 kl. 18.00.

På afdelingsbestyrelsens vegne
 

Klaus Petersen
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