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DEN FYSISKE HELHEDSPLAN

- Invitation til orienteringsmøder søndag d. 13 november
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Kære beboere i afd. 127, Runddelen

Arbejdet med den fysiske helhedsplan er i fremdrift, og vi er godt i gang med samarbejdet med 

vores tekniske rådgivere AI Arkitekter & Ingeniører. Den overordnede opgave for AI er at tegne 

og regne videre på vores vedtagne helhedsplan. AI har besøgt afdelingen og gennemgået flere 

lejligheder, loftrum, kældre og udearealer. AI er blandt andet i gang med at skabe 3D-modeller 

af afdelingens bygninger, og så har de afholdt deres første møde med byggeudvalget.

Invitation til orienteringsmøder søndag d. 13. november

I inviteres hermed til to orienteringsmøder, hvor I vil få mulighed for at hilse på vores nye 

rådgivere og høre mere om deres arbejde. Til møderne vil der både være rådgivere fra AI samt 

repræsentanter fra VIBO til stede.

1.  Orienteringsmøde med fokus på tilgængelighedsboliger

Tid og sted: Afdelingens beboerlokale, søn. d. 13. november fra kl. 10.00 - 12.00.

På mødet vil der blive fortalt om arbejdet med tilgængelighedsboligerne. Det vil være muligt 

at opleve udvalgte materialer i køkken og badeværelser. Orienteringsmødet med fokus på 

tilgængelighedsboliger er primært for de boliger, som er udvalgt til at blive omdannet til 

tilgængelighedsbolig. Disse boliger er oplyst ved mødet d. 13. september 2021. 

2.  Orienteringsmøde med fokus på badeværelsesindretning

Tid og sted: Afdelingens beboerlokale, søn. d. 13. november fra kl. 13.00 - 15.00.

Til mødet vil der blive fortalt om arbejdet med indretning af badeværelserne. I får blandt 

andet mulighed for at se, hvilke badeværelsesfliser, I på et senere tidspunkt vil få mulighed 

for at vælge. 

Hvad er den forventede tidsplan?  

Den tidligere udsendte tidsplan for helhedsplanen har gennemgået nogle ændringer. Disse 

ændringer skyldes forhold i Københavns Kommune og Landsbyggefonden. Den reviderede 

tidsplan for det resterende arbejde med helhedsplanen, og de overordnede milepæle er listet 

i tidsplanen i baren til højre. Den forenklede tidsplan vil være et fast indslag i nyhedsbrevene 

fremover, så I kan følge med i fremdriften. Tidsplanen vil med stor sandsynlighed blive revideret 

flere gange i processen.  

Lidt om AI Arkitekter & Ingeniører

AI er et tværfagligt rådgiverfirma, der både tilbyder rådgivning inden for alle rele vante ingeniør-

discipliner samt inden for arkitektur, landskabs arkitektur, bæredygtighed, klimasikring og 

energirådgivning. AI har hovedkontor i København, og der er omtrent 100 ansatte. AI prioriterer 

bæredygtighed højt og forsøger altid at finde de grønne renoveringsløsninger, der i sidste ende 

giver plus på bundlinjen.

 

Vi glæder os at fortsætte samarbejdet omkring renoveringen.

Med venlig hilsen

Henrik Skov, seniorprojektleder

Boligforeningen VIBO
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Detaljering af alle de 
løsninger der allerede 
er besluttet. 

Orienteringsmøder

Der arbejdes på at 
udforme det endelige 
projekt frem mod den 
endelige renovering.  

Vi beder om bud fra 
entreprenører (udbud)

Vi skriver kontrakt med 
entreprenør (licitation)

Renoveringsarbejdet 
forventes påbegyndt 

Udførelse af renover-
ingsarbejdet

Aflevering
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Godkendelse ved 
Landsbyggefonden og 
Københavns Kommune

2. kv.

Husk, at I altid kan finde information og læse om byggesagen på din afdelingens hjemmeside: https://www.vibo.dk/afdeling127


