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DOMEA - BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET

SCENARIER OG
KONKRETE IDEER/
SKITSER

BESKRIVELSE AF
MULIGHEDER/
ANBEFALINGER

Indsatsområder

Tiltag

Genopretning Udskiftning af ca. 8 vinduer og 2 yderdøre pr. bolig = 80.000 kr. pr. bolig
Udskiftning af træværk og ekstra isolering, ca. 1100 kvm a 3.500 kr.
Afrensning og opretning af murværk (filsning)
Renovering af vvs-Installationer, 80.000 kr. pr. bolig
Renovering af el-installationer, 20.000 kr. pr. bolig
Renovering af sternkanter og udhæng
Renovering af udvendige trapper, 3 stk. á 50.000 kr.
Identitet og fællesskab Udeliggende friarealer, opgradering og aktivitetsmuligheder, 25.000 kr. pr. bolig
Opgradering/ombygning af fælleshus
Boligkvalitet Etablering af 8 altaner i blok 41 og 51 (i forb. med renovering af facader) á 80.000 kr..
Etablering af 15 gavlvinduer á 12.000 kr.
Etablering af vindfang til 8 boliger i blok 21 og 22 á 20.000 kr.
Etablering af 16 kviste i stedet for ovenlysvinduer á 30.000 kr.
Etablering af karnapper til 9 stuelejligheder i blok 41 og 51 á 50.000 kr.
Renovering af 41 badeværelser á 30.000 kr.
Ombygning af 8 boliger i blok 11 og 12 (åbning til kip) á 150.000 kr.

Vægten af boligtyper forskydes altså i retning af færre små
og ere store boliger.

Tilgængelighed Tilgængelighedsforbedringer på terræn, 10.000 kr. pr. bolig

TYPE A

TYPE F

TYPE 1C

3V, 86 m 2

2V, 83 m2

1V, 63 m2

TYPE H

Miljø og ressourcer Etablering af jordvarmeanlæg
Etablering af solceller på altanbrystninger og kviste
Faskiner og grønne tage mv. til håndtering af regnvand

3-4V, 95-120 m2

I alt
Omkostninger Rådgiverhonorar, administrationsomkostninger etc. 20 %
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Det anslåede investeringsbehov i Morelhaven

På planoversigten herunder er vist, hvor de forskellige nye
lejlighedstyper kan placeres. Forslagene kan gennemføres
helt eller delvist, men gennemføres de alle vil fordelingen
af lejligheder fremover se således ud:
3 stk. 1V på ca. 63 m2
8 stk. 2V på ca. 54 - 87 m2
23 stk. 3V på ca. 86 - 108 m2
3 stk. 4V på ca. 110 - 120 m2
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En helhedsplan er en samlet plan for en afdeling.
En helhedsplan indeholder:
• Løsninger på bygningsmæssige udfordringer
• Løsninger på, hvordan en afdeling kan fremtidssikres til at være et godt sted at bo mange
år fremover med
gode og varieredeAF
boliger,
og
FREMTIDSSIKRING
TÆT/LAV-BYGGERI
DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN
gode attraktive ude- ogfællesarealer.

A

TOTAL

I

Faktaboks

TYPE
3-4V, 95

Note:

Finansiering - LBF Egenfinansiering Samlet anslået investering
Kr. inkl. moms
Kr. inkl. moms
Kr. inkl. moms
1.312.000
3.657.500
0
984.000
0
100.000
150.000

1.968.000
192.500
500.000
2.296.000
820.000
200.000
0

3.280.000
3.850.000
500.000
3.280.000
820.000
300.000
150.000

1.025.000
800.000

0
0

1.025.000
800.000

240.000
120.000
160.000
144000
300.000
820.000
800.000

400.000
60.000
0
336000
150.000
410.000
400.000

640.000
180.000
160.000
480000
450.000
1.230.000
1.200.000

410.000

0

410.000

0
0
100.000

150.000
200.000
200.000

150.000
200.000
300.000

11.122.500
2.224.500

8.282.500
1.656.500

19.405.000
3.881.000

13.347.000

9.939.000

23.286.000

41 boliger
3021 kvm - 71 kvm pr. bolig
opført 1982
For etablering af alternative energikilder gælder det, at de på sigt regnes for
selvfinansierende.

?

H E L H E DS P L A N

Den 7. april 2011
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LANDSBYGGEFONDEN KAN HJÆLPE

For afdelinger, der ikke alene for egne midler alene, kan udføre de nødvendige tiltag for at
udbedre de fysiske forhold, kan der være hjælp at hente hos Landsbyggefonden via støttede lån.
Hvad gives der støtte til?				
• Forbedret boligkvalitet (boligudbud/boligtyper)
• Miljøarbejder (udearealer og fællesfaciliteter)
• Tilgængelighed
• Indeklima

Hvad gives der ikke støtte til?				
• Almindelig nedslidning
• Manglende vedligehold
• Nye køkkener, bad mv

Alle helhedsplaner forholder sig til bygninger, boliger og fællesarealer.
Det er et krav fra Landsbyggefonden!

Landsbyggefonden
Yder støttede lån til renoveringsarbejder, som afdelingen ikke kan ’betale’ alene
Renoveringsstøtteordning, giver mulighed for billige lån til renovering,
modernisering og fremtidssikring af en afdeling for at sikre afdelingens
konkurrenceevne.
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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TEKNISKE FORHOLD

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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TEKNISKE FORHOLD

TIDLIGERE RENOVERINGER
• 2012

Døre - og vinduesudskitning

• 2010

Ny varmecentral

• 2005

Renovering af vaskeri samt gårdene

Enkelte badeværelser er løbende blevet renoveret

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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TEKNISKE FORHOLD

TEKNISKE UNDERSØGELSER DER ER UDFØRT

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

•

Facader

•

Tag

•

Badeværelser

•

Ventilation

•

Altaner
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TEKNISKE FORHOLD
Hvad er der fundet ud af?

Anbefaling

Facadepartier mod altanen er der fundet
skader på.

Det anbefales at facadeplader udskfites
og at der opføres ny hulkel-løsning.

I de undersøgte badeværelser er der
fundet fugt, og vandet trænger ind i
tilstødende rum, f.eks. ned til nabo.

Det anbefales at badeværelserne udskiftes og at der etableres tæthed mellem væg og dæk iht. nugældende regler.
Nævnte arbejder forventes, at kunne laves med støttet lån af LBF, men støtteomfanget er ukendt.

Skader på altanpladerne.
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

Fugtmålinger på badeværelserne.

Fugtmålinger på badeværelserne.
8
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HVAD ER EN HULKEL - LØSNING?
Anbefaling
Forslag med hulkel med tagpap på trekantliste. Vindspærre og facadeplade udskiftes til nye uorganiske cementbaseret
materialer.

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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TEKNISKE FORHOLD
Hvad er der fundet ud af?
Taget: undertaget er i meget dårlig stand.
Der er fundet skotrender med råd.

Anbefaling

Ventilationen er i dag mekanisk udsugning,
men der problemer med skimmelvækst i
badeværelserne.

Det forventes at udbedring af skotrender
kan laves med fuld støttet lån af LBF, og
undertaget vil finansieres på anden vis
med ustøttet lån.

Det anbefales at undertag og
gennemføringer udskiftes.

Det eksisterende ventilationsanlæg
skal derfor optimeres, f.eks. med
noget fugtstyring på udsugning i bad
og køkken samt etablering af separat
ventilator til emfang som kan tændes
efter behov.
Det forventes at LBF vil give støttet lån
til en opdatering af ventilationsanlægget.

Råd i undertaget.
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

Skimmelvækst på badeværelse.
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WORKSHOPS

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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WORKSHOPS
AFHOLDT:
29.04.2019		 Informationsmøde
					Information om helhedsplan
02.10.2019		 Udearealer
					8-gården

					40-gården
					Stor-gården

16.09.2019		 Bygninger

					Beboerlokalet
					Opgangene
					Boligerne

Jeres viden og input til
udviklingen af helhedsplanen.
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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UDEAREALER

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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VIBO AFD. 127 - Helhedsplan

HELHEDSPLAN - AFDELING 127

WORKSHOP UDEAREALER
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“Der er meget
larm i gårdene!”
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“Fremmede går ind i
gårdene. Vi ønsker en
bedre afskærmning”
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“Vi ønsker ikke
cykler igennem her”

“Bedre udnyttelse af
det gårdrum”
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AFFALDSSKUR
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CYKELPARKERING
I TO ETAGER
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RENOVERES
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SAMLES VED BOLDBANEN FOR AT
SKABE MERE RO I DEN INDRE GÅRD

• Mere funktionsbestemte rum i boligområdet
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• Bedre og mere inviterende udearealer
ved beboerlokalet

EH

“Affaldsløsningen
er meget kaotisk!”

VIBO AFD. 127
KOMMENTARER FRA WORKSHOP

• Bedre og grønnere opholdsrum
• Få støjen ud af gårdrummene

N

“Opholdsrum så man
kan holde øje med
sine børn mangler”
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• Bedre affaldsløsning og cykelparkering

“Bedre udearealer
til beboerlokalet”
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• Bedre udnyttelse af gårdrummene

“Området er
præget af
kraftigt slid”

ER

“Der er meget lidt
plads i gårdene!”

8G
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“Der mangler
gode opholdsrum”

PRIVAT GÅRD

P

Anden ejer

AFFALDSSKUR
(70 BOLIGER)
BEBOERLOKALET ÅBNES
OP MOD UDEAREALET

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

VIBO AFD. 127
Idéer til fremtidige indretning

Legen samles så der opstår
mere funktionsbestemte “rum”

Gårdrummene skal have større
fokus på ophold og begrønning

Nye affaldsskurer så der ikke
står containere frit på terræn

Ny cykelparkering så der
ikke står cykler frit på terræn

Beplantning med
afskærmende effekt for gennemgang

14
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VISION OG MÅL FOR UDEAREALER:

- en større sammenhæng mellem gårdrummene
IDE FOR UDEAREALERNE:

• En blød, grøn kant tæt på boligerne for, skaber en
naturlig privathed og ro omkring boligerne
• Arealerne i midten af gårdrum skal rumme de mere
fysiske aktiviteter
• Afskærmning ved beplantning mv. så der ikke er
’uvedkomemnede’ trafik i afdelingen

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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UDEAREALER
Foreløbig skitse

STOREGÅRDEN

40 GÅRDEN

GRØNNE
KANTZONER
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GRØNNE KANTZONER
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GÅRDRUM

PRIVAT GÅRD
Anden ejer

LEGEPLADS

GRØN AFSKÆRMNING
GÅRDRUM OG
LEGEPLADS

BRANDVEJ
OPHOLD

EKS. PARKERING

8 GÅRDEN

GÅRDRUM

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

BEBOERLOKALE I KÆLDEREN

BOLDBANE

BØRNEHAVE

GÅRDRUM OG
LEGEPLADS
ÅBNING AF
BEBOERLOKALET

PRIVAT GÅRD
Anden ejer

Matrikel
KONCEPT
Beplantning langs facaderne leder brugerne
ud i gårdrummet, hvilket fremmer synlighed
og tryghed. Dermed styrkes de private zoner
langs facaderne, og ved at flytte aktiviteterne
til midten af gårdrummet minimeres støjen. 16

HELHEDSPLAN - AFDELING 127

BYGNINGER

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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WORKSHOP BEBOERLOKALET

Bruges lokalet?
ILKE FÆLLESAKTIVITETER HAR
I?
•
•

ORDAN KUNNE DE STYRKES?

”JA!” (Alle bruger lokalet men mest til private
anliggender)
Lokalet bruges både til privatearrangementer og
lektiehjælp, banko, kvindecafe, sporg- undervisning mm.

Evt. forbedringer?:
• Skydedøre/foldevæg ml. de to lokaler
• Nye toiletter
• Rygning uden for
• Lydisolering
• INGEN interesse i, at lave fælleshus oven på den
eksisterende insitutionen
Skal der åbnes op foran lokalet?
• ”Det er rart at lokalet er skærmet af. Det giver
en følelse privathed og holder uvedkommende
væk, når man holder fest”
• Stien til beboerlokalet er utryg

VISION OG MÅL
FOR BEBOERLOKALET:
• Mulighed for mere fleksibel brug af lokalet - måske med rumdeling af en form
• Nye toiletter
• Evt. mulighed for bedre lydisolering
• Tryghedsskabende tiltag for en bedre
ankomst til beboerlokalet

KLUBBER

BARBECUE

fæ lle sa kt iv it et
Sy nl ig he d fo r

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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APRIL 2019 - 9
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BEBOERLOKALET

EKSISTERENDE FORHOLD

Brandvej

Skråning m.
buske

Rampe
Skråning m.
buske

Trappe
Skråning m.
buske

Lysgård
Skråning m.
buske

Køkken
14 m2

Garderobe
10 m2
Opholdsrum
62 m2

Opholdsrum
40 m2

Toilet
2 m2

Depot
6 m2

Toilet
2 m2

Øvrig del af bygningen
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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BEBOERLOKALET
Foreløbig skitse

FREMTIDIGE FORHOLD
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Brandvej
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Skråning m.
ny beplantning

Skråning m.
ny beplantning

Rampe

Siddetrappe
m. lysprojekt

Trappe

Skråning m.
buske
Ny belysning
Skråning m.
buske

Lysgård

Ny belysning
Skårning m.
ny beplantning

Ny åbning

Ny belysning

Opholdsrum
102 m2 eller
40/62 m2

Køkken
14 m2
Foldedør
Depot
6 m2

Garderobe
10 m2

Toilet
2 m2

Toilet
2 m2

Øvrig del af bygningen
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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WORKSHOP OPGANGENE

Tryghed og æstetik i opgangene:
• Der er ikke nok belysning - særligt belysningen uden for
er et problem
• Lyset via sensoren kunne fungere bedre
• De er slidte og beskidte
• Dørene er meget tunge - børn kan ikke åbne dem
• I opgangen kan man høre igennem væggene ind til
naboerne
• Videokameraerne skaber en falsk tryghed
Tryghed og æstetik i opgangene:
• Hilsekulturen er fin, men variere selvfølgelig fra opgang
til opgang
• sammenholdet i afdelingen har ændret sig. Engang var
der mere fællesskab
Evt. forbedringer?:
• Elevator
• Siddepladser til aflastning og hvil
• Bænke ved vaskeriet

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

VISION OG MÅL
FOR OPGANGENE:
• Bedre og mere belysning både i- og nær
opgangene da de opleves utrygge.
• Forbedret indgagnspartier
• Siddemuligheder ved- og evt. i opgangene samt i vaskeriet, for at styrke naboskabet, og skabe mulighed for uformelle
samtaler.

21
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WORKSHOP BOLIGER
Evt. forbedringer:
• Fugtige badeværelser m. løse fliser og dårlig lydisolering
• Afløb på altanen (Når det regner, løber der vand ind i stuerne,
hvis overboen ikke har renset sine afløb ordenligt)
• Døre og plastikpaneler
• Vinduernes hængsler/låse virker ikke optimalt
Boligkvalitet:
• Dagslys
• God plads
• Udsigt
• Ordenlig varme
Altanbrugen:
• Altanerne bruges meget, og beskrives fx som deres have
• De bruges også til opbevaring af små ting
• Beboerne er også glade for de franske altaner
• Problemer med duer på alterne

VISION OG MÅL
FOR (TILGÆNGELIGE)BOLIGER:
• Køkkener af en god størrelse
• Stue med direkte adgang til altan
(boligens have) om muligt
• Reprationer af badeværelser
• For nye boliger skal paneler og døre
udføres i træ
• Godt dagslys, indeklima, og boliger indrettet med god plads
• Adgang til nye boliger via elevator hvor
det giver værdi

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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HVAD ER TILGÆNGELIGHED?
HELHEDSPLAN - AFDELING 127

TILGÆNGELIGHED

•

En bolig med ekstra plads

•

Der er ingen trapper i- og til boligen (niveaufri-adgang)

MMERLODDEN I NYKØBING FALSTER

Efter renovering
kan
i en tilgængelighedsbolig.
Nytbo
badeværelse

Efter renovering
Nyt køkken og gennemlyst bolig

•

Alle

•

Velegnet til familier og dårligt gående beboere

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

- ET EKSEMPEL FRA HAMMERLODDE
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HVAD ER TILGÆNGELIGHED?

Forbedringer og fordele ved,
at der etableres tilgængelighedsboliger:
•

Boligen totalrenoveres

•

Dagslyset i boligen forbedres

•

Større og varieret boligudbud i afdelingen

•

Afdelingen fremtidssikres

•

Helt nyt badeværelse

•

Helt nyt køkken

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

Hvad så med de køkkener opført
via råderetten?
Hvis der etableres nye køkkener, skal beboeren der
har etableret nyt køkken over råderetten, ikke længere betale for dette køkken, men betale for nyopført køkken/at beboeren nu bor i en nyrenoveret
tilgængelig bolig.

24
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TILGÆNGELIGHED MED OG UDEN ELEVATOR

Horisontal løsning

Terræn tilpasses for at sikre niveaufri adgang til boligerne i stueetagen.

Vertikal løsning

Etablering af elevator for, at sikre niveaufri
adgang til boligerne på alle etager.

OBS!
Denne løsning kan ikke laves alle steder
grundet bygningsfysiske forhold

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER KRITERIER
• Gennemlyst bolig iht. LBF.
Samlet eksisterende boligudbud:

• Indretningen af boligen skal have rumlig
værdi og overholde SBI-vejledningerne.

22 stk. 		
179 stk. 			
59 stk. 			

2v
3v
4v

• Et meningsfuldt boligudbud
• Byggeteknisk- og økonomisk realiserbar

Total antal boliger: 260 stk.

• Fordel ved nærtliggende parkeringsareal.
• For stueboligerne skal installationer have
samme placering som de øvrige etager.

Forventningen: 65
boliger ombygges
svarende til

ca. 25 %

Der nedlægges ingen boliger i afdelingen
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER EKSEMPEL PÅ OMBYGGET BOLIG I STUEETAGEN

TILGÆNGELIGHED - MED OG UDEN ELEVATOR

Horisontal løsning

Vertikal løsning

4 boliger

6 boliger om 1 elevator

Terræn tilpasses for at sikre niveaufri
adgang til boligerne i stueetagen.

Etablering af elevator for, at sikre niveaufri
adgang til boligerne på alle etager.

OBS!
Denne løsning kan ikke laves alle steder
grundet bygningsfysiske forhold

WORKSHOP BYGNINGER D. 16. SEPTEMBER 2019

Plantegning fra afdeling 127
Eksisterende forhold - 3v bolig som den er i dag
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER EKSEMPEL PÅ OMBYGGET BOLIG MED ELEVATOR
Vertikal løsning
6 boliger om 1 elevator
Etablering af elevator for, at sikre niveaufri
adgang til boligerne på alle etager.

der

Plantegning fra afdeling 127
Eksisterende forhold - 3v bolig som den er i dag
11
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

ES

Hvis der stemmes ”JA” til helhedsplanen, vil det
være nødvendigt, at lave en midlertidig genhusning for de beboere hvis boliger bygges om
til tilgængelighedsboliger.
Etapemøde omkring
genhusning

R

2-3 MDR. FØR

Varsling om
genhusning

3 MDR. FØR

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019

GENHUSNING
Genhusnings- CA. 5-8 MDR.
boligen stilles
til rådighed

ET PAR DAGE FØR

Den renoverede
bolig stilles til
rådighed

ET PAR DAGE FØR
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DEN VIDERE PROCES
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DEN VIDERE PROCES

Ví er her

2019

2020

2021

• Dialog med kommune og
Landsbyggefonden.
• Tilrettelse af helhedsplan
• Skema A afstemning

2022

• Projektet ’tegnes’
• Udbud for at finde entreprenør, der skal forestå
renoveringen

2022

• Renovering

Rambøll indsender helhedsplanen
og rapport for de tekniske undersøgelser til Landsbyggefonden

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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DEN VIDERE PROCES

EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema B

Skema C

2019

UDARBEJDELSE AF
HHP

LBF OG
KOMMUNEN
BEHANDLER

Beboerworkshops
Informationsmøder

UDBUD
OG
KONTRAKT

PROJEKTERING

Byggeudvalgsmøder

UDFØRELSE

Byggeudvalgsmøder

Fokusgrupper
Byggeudvalgsmøder
BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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DEN VIDERE PROCES - HVAD ER SKEMA A, B OG C?

EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema B

Skema C

Skema A er et særligt skema, som skal
bruges til ansøgningen om støtte fra
Landsbyggefonden til renovering.
En skema A-ansøgning omfatter:
• Et økonomisk overslag over
samtlige udgifter i sagen.
Dvs. en beskrivelse af finansieringen
• En projektbeskrivelse
Skema A-ansøgning skal
godkendes af:
•
•
•
•

Beboerne på et afdelingsmøde
Organisationsbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen
Landsbyggefonden.

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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DEN VIDERE PROCES - HVAD ER SKEMA A, B OG C?

EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema B

Skema A er et særligt skema, som skal
bruges til ansøgningen om støtte fra
Landsbyggefonden til renovering.

Skema B er et skema for ansøgningen
til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig budget.

En skema A-ansøgning omfatter:

I skema B-ansøgningen dokumenteres
prisen for entreprenørarbejdet.

• Et økonomisk overslag over
samtlige udgifter i sagen.
Dvs. en beskrivelse af finansieringen
• En projektbeskrivelse
Skema A-ansøgning skal
godkendes af:
•
•
•
•

Skema C

Skema B skal godkendes af:
•
•
•
•

Organisationsbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen,
Beboerne på et afdelingsmøde
Landsbyggefonden.

Beboerne på et afdelingsmøde
Organisationsbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen
Landsbyggefonden.

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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DEN VIDERE PROCES - HVAD ER SKEMA A, B OG C?

EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema B

Skema C

Skema A er et særligt skema, som skal
bruges til ansøgningen om støtte fra
Landsbyggefonden til renovering.

Skema B er et skema for ansøgningen
til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig budget.

Skema C er et skema for ansøgning
om godkendelse af det endelig byggeregnskab efter renoveringen.

En skema A-ansøgning omfatter:

I skema B-ansøgningen dokumenteres
prisen for entreprenørarbejdet.

Skema C skal godkendes af:

• Et økonomisk overslag over
samtlige udgifter i sagen.
Dvs. en beskrivelse af finansieringen
• En projektbeskrivelse
Skema A-ansøgning skal
godkendes af:
•
•
•
•

Skema B skal godkendes af:
•
•
•
•

Organisationsbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen,
Beboerne på et afdelingsmøde
Landsbyggefonden.

• Organisationsbestyrelsen
• Kommunalbestyrelsen
• Landsbyggefonden.

Beboerne på et afdelingsmøde
Organisationsbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen
Landsbyggefonden.

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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EN HELHEDSPLAN TAGER TID.....MEGET LANG TID!

Selvom det virker som om, der ikke sker noget,
arbejdes der stadig på helhedsplanen.
Det tager meget lang tid at behandle helhedsplanen hos kommune og Landsbyggefonden.

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 28.10.2019
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Tak for i aften!
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