
På efterårets afdelingsmøde 
(og i de tidligere udsendte 
nyhedsbreve) har vi ori-
enteret om status på den 
kommende renovering af 
afdelingen. Afdelingsbesty-
relsen er også repræsente-
ret i byggeudvalget og kan 
på den måde følge med i 
processen og være med 
til at sikre, at beboernes 
ønsker bliver hørt.

Efter planen har vores 
teknikere arbejdet videre 
med projektet, og vi har af-
holdt licitation (der gik som 

forventet), så det endelige 
budget kunne godkendes 
af Aalborg Kommune og 
Landsbyggefonden. 

Desværre er Landsbyg-
gefonden kommet os i 
forkøbet med et brev, som 
er sendt til alle landets 
boligorganisationer, der 
har ansøgt om støtte til 
renovering.

Vi har fået bekræftet 
fondens forhåndstilsagn 
om støtte til projektet, men 
presset på Landsbyggefon-

dens midler er så stort, at 
fonden tidligst kan behand-
le vores støttesag i begyn-
delsen af det nye år. 

Kort sagt: Pengene er altså 
bevilget, men vi ved ikke, 
hvornår vi får dem, og vi 
kan derfor ikke sætte gang 
i arbejdet her og nu. 

Det betyder også, at kom-
munens godkendelse er 
udsat.

Vi har derfor lavet en 
revideret tidsplan, som i 
sagens natur er med store 
forbehold. Du kan se den 
på modstående side af 
dette nyhedsbrev.

Husk også, at du kan finde 
tidligere nyhedsbreve og 
referater fra møder om 
renoveringen på vores 
hjemmeside: sundby- 
hvorupboligselskab.dk
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Omdelt til beboerne i afdeling 
22 i november 2019.

Ansv. red. Jens Erik Grøn
Redaktion: tuen

TIDSPLANEN – SOM DEN SER UD NU:

2. kvartal 2020
Genhusningskonsulenten kontakter de  

berørte beboere, orienterer om tidsplanen og   
genhusningsforløbet.  

1. kvartal 2020:
Vi forventer, at Aalborg Kommune og Lands-
byggefonden godkender projektets budget   

– det såkaldte Skema B.

Forår 2020
Efter godkendelsen af budgettet (Skema B), 
indgår vi endelige aftaler og tidsplaner med 
håndværkerne.

Efterår 2019
Licitationen gik som forventet, og budgettet 
blev overholdt. Men vi har, som nævnt på 
modstående side, modtaget besked fra Lands-
byggefonden, om at bevillingen af støttemidler 
først kan behandles i 1. kvartal 2020. På den 
baggrund ser tidsplanen nu således ud:

2. halvår 2020
Renoveringen kan forhåbentlig igangsættes 
efter sommerferien.


