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Kære beboere

Denne temaavis vil kort fortælle 
lidt om hvad der er sket i 2011 
med Helhedsplanen.

Som tidligere beskrevet, frem-
sendte vi den foreløbige Helheds-
plan til Landsbyggefonden i de-
cember 2010.

Vi har hen over foråret afholdt 2 
workshops, med udgangspunkt i 
udearealerne. Der deltog ca. 25 
beboere i workshopsene, fordelt 
over 3 grupper. 2 grupper som 
repræsenterede beboerne og 1 
gruppe som repræsenterede de 
ansatte.

De 3 grupper kom med rigtig 
mange spændende idéer, som 
byggeudvalget vil arbejde videre 
med.

Figur 1 eksempel på etablering af  nye tag-
lejligheder i Højbjerg Vænge.

I september 2011var Landsbyg-
gefonden på besigtigelse i Høj-
bjerg Vænge. Her blev den fore-
løbige Helhedsplan, som vi havde 
fremsendt i december 2010, gen-
nemgået. Landsbyggefonden be-
sigtigede flere forskellige lejlig-
hedstyper.

Landsbyggefonden var overve-
jende positiv indstillet over for 
de arbejder, som indgår i den 
foreløbige Helhedsplan. 

Landsbyggefonden oplyste, at 
de ville havde udarbejdet nogle 
supplerende undersøgelser, for 
nærmere at dokumentere for-
holdende omkring tætheden i 
ydervæggene. Samtidigt blev vi 
bedt om at foretage målinger af 
forskellen mellem ude- og inde 
temperaturen i vinterperioden.

Landsbyggefonden oplyste sam-
tidigt, at fonden er indstillet på 
at støtte ombygning af ca. 150 
lejligheder med tilgængelighed. 
En lejlighed med tilgængelighed 
er i princippet en helt almindelig 
lejlighed, hvor der er taget hen-
syn til personer med gangbesvær, 
eller andre behov for at komme 
rundt i boligen, samt at der altid 
er niveaufri adgang, det vil sige, 
at lejligheder som evt. ligger på 
1. eller 2. sal, altid har adgang til 
boligen fra en elevator. 

Figur 2 eksempel på renoveret udeareal i 
Gjesingparken.

Vores rådgiver Paludan & Ram-
sager ApS er derfor i gang med 
at se på mulighederne for at 
etablere et antal elevatorer i 
Højbjerg Vænge, og er ligeledes 
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i fuld gang med at foretage registreringer og målinger, 
og vi forventer, at kunne fremsende en samlet rapport 
til Landsbyggefonden april 2012.

Når Landsbyggefonden har godkendt de supplerende 
undersøgelser, vil vi præsentere den endelig Helheds-
plan for jer, så er det op til jer at vurdere, om Helheds-
planen skal gennemføres i Højbjerg Vænge.

På afdelingsbestyrelsens vegne

Klaus Petersen
Rigtig god jul og godt nytår

 




