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Kære beboere

Denne temaavis vil kort fortælle, 
lidt om hvad der er sket, og hvad 
der kommer til at ske i 2012 med 
Helhedsplanen.

Som tidligere beskrevet i tema-
avis 3, var Landsbyggefonden på 
besigtigelse i Højbjerg Vænge i 
september 2011.

Landsbyggefonden oplyste, at de 
ville have udarbejdet nogle sup-
plerende undersøgelser, for nær-
mere at dokumentere forholdene 
omkring tætheden i ydervæg-
gene. Samtidigt blev vi bedt om 
at foretage målinger af forskellen 
mellem ude- og indetemperaturen 
i vinterperioden og udarbejde for-
slag til etablering af tilgængelig-
hed/elevatorer i nogle boliger. 

Vores rådgivere er nu færdige med 
de supplerende undersøgelser, 
samtidig er Landskabsgruppen i 
DAB færdig med at udarbejde et 
arbejdsgrundlag for udearealerne, 
med udgangspunkt i de to work-
shops for udearealer vi gennem-
førte i foråret 2010. 

Vores tekniker har foretaget en 
række målinger af ude- og inde-
temperaturen og gennemgået alle 
facader for skader, som mange af 
jer sikkert har oplevet ved besøg 
af teknikere i jeres lejemål. Al-
le registreringer og skitser er nu 
fremsendt til Landsbyggefonden, 
og vi afventer en tilbagemelding 
fra Landsbyggefonden ultimo 
august 2012. 

Landskabsarkitekterne fra Land-
skabsgruppen i DAB, har arbejdet 
med flere områder bla. med at udvikle 
en plan for de private haver, og hvor-
dan man evt. kan udarbejde fælles 
standarder for de fælles haver. 

Arkitekterne fra Paludan og Ram-
sager ApS har bla. arbejdet med til-
gængelighed i boligerne og mulighe-
den for at etablere elevatorer i nogle 
af boligerne. 

Når Landsbyggefonden har godkendt 
de supplerende undersøgelser, vil vi 
præsentere den endelig Helhedsplan 
for jer. Det er vores håb, at vi kan 
gennemføre et ekstraordinært afde-
lingsmøde i efteråret 2012,
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Når en afdeling som Højbjerg Vænge søger om støtte i 
Landsbyggefonden, er der altid en meget lang ventetid. 
I den lange ventetid er det svært, at vurdere hvor man-
ge penge afdelingen skal bruge på den daglige vedli-
geholdelse, da mange af tiltagene risikerer at blive helt 
fjernet, når den store renoveringssag begynder. Derfor 
vil I opleve, at bestyrelsen holder lidt igen med den 
daglige vedligeholdelse. 

Hvis I vælger, at gennemføre helhedsplanen forventer 
vi, det vil tage godt et år, at udarbejde et udbudsma-
teriale som vi så skal have nogle entreprenører til at 
give en pris på. Når der har været afholdt licitation, 
skal vi udarbejde et skema B som Landsbyggefon-
den igen skal godkende, inden vi kan gå i gang med 
byggesagen. 

På afdelingsbestyrelsens vegne

Klaus Petersen

Rigtig god sommer

Figur 3 eksempel på elevatorer i en bolig i Højbjerg 
Vænge.

så er det op til jer at vurdere, om Helhedsplanen skal 
gennemføres i Højbjerg Vænge.

 


