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Kære beboer

Denne temaavis vil kort fortælle 
lidt om hvad der er sket, siden I 
godkendte den foreløbige hel-
hedsplan i november 2010.

Vi har fremsendt den foreløbige 
helhedsplan til Herlev Kommune 
og Landsbyggefonden i decem-
ber 2010. I de kommende måne-
der vil vi præsentere helhedspla-
nen for både Herlev Kommune og 
Landsbyggefonden.

Foto 1: Grillplads

I forbindelse med sagsbehand-
lingen af den foreløbige helheds-
plan, mangler vi at gennemarbej-
de udearealerne. I den forbindelse 
har vi valgt at afholde en work-
shop, hvor I beboere har mulig-
hed for at komme og være med 
til at udforme de nye udearealer i 
Højbjerg Vænge.

Da vi afholdt de første workshops 
i Højbjerg Vænge, kom der ca. 
30 beboere. Der blev afholdt to 
workshops i alt og vi var på en 
rigtig god inspirationstur. Det var 
en god oplevelse for de beboere 
som deltog og for byggeudvalget. 
Der kom mange gode idéer, som 
vores rådgiver kunne bruge i for-
bindelse med udarbejdelse af den 

foreløbige helhedsplan.

Vi har igen brug for din hjælp, 
kom og få indflydelse på hvor-
dan de nye udearealer skal se ud, 
vi byder på en spændende ople-
velse og en inspirationstur, hvor 
vi skal ud og se nogle spæn-
dende gårdanlæg og se hvordan 
jeres nye udearealer i Højbjerg 
Vænge kan komme til at se ud.

En af årsagerne til at vi har valgt 
at afholde endnu en workshop er, 
at vi meget gerne vil høre hvad I 
tænker når I ser følgende ord:

Cykler, tryghed, børn, ældre, 
haver, store græsplæner, be-
lysning, parkering og beplant-
ning.

Foto 2: Parkering foran blok

Det er vores håb, at I vil komme 
og hjælpe os med at finde nogle 
spændende bud på ovennævnte 
ord og samtidig håber vi at del-
tagerne på workshoppen også 
kommer med nogle spændende 
idéer til udearealerne.

Med denne temaavis har vi ved-
lagt en tilmeldingsblanket, hvor 
I kan tilmelde jer den kommen-
de workshop, det er vigtigt  vi 
på forhånd ved hvor mange der 
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kommer, så vi kan planlægge workshoppen. 

Deltagelse på workshoppen sker efter ”først til mølle” 
princippet, vi må af hensyn til afholdelse af workshop-
pen begrænse antallet af deltagere til 30 deltagere.

Den kommende workshop er planlagt til torsdag den 
12. maj 2011, kl. 18.00, i beboerhuset, Sandbyvej 25 
A.

På afdelingsbestyrelsens vegne

DAB
Klaus Petersen

  Foto 3: Eksempel på gårdrenovering, Gjesingparken, Esbjerg
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Tilmeldingen skal lægges i postkassen ved ejendomskontoret senest mandag d. 9. maj 2011.

-----------------------------------------------------------------------klip----------------------------------------------------------------------

Jeg vil gerne deltage:

Navn:__________________________________________________

Adresse:________________________________________________

Antal deltagere:__________________________________________


