
Tilbage i december kunne vi 
fortælle, at vores teknikere 
havde foretaget ekstra under-
søgelser af betondækkene i 
flere boliger. 
Resultatet af disse undersøgel-
ser har bekræftet, at der skal 
gennemføres en gennemgri-
bende renovering af otte boli-
ger. Samtidig har Landsbygge-
fonden meddelt boligselskabet, 
at den godt vil støtte arbejdet, 
så vi kan undgå voldsomme 
huslejestigninger.

Desværre er sagsgangen hos 
Landsbyggefonden lang, og vi 
kan derfor endnu ikke præ-

sentere den færdige renove-
ringsplan, som I (beboerne i 
afdelingen) skal godkende.

Vi vil dog orientere om planen 
på afdelingsmødet, 30. august, 
så I kan få svar på de spørgs-
mål, som uundgåeligt opstår 
i forbindelse med en større 
renoveringsplan.

Det er vigtigt – igen – at 
understrege, at når reno-
veringsplanen ligger klar, 
bliver alle beboere inviteret 
til orienteringsmøder, og der 
udarbejdes materiale, så alle 
får et indgående kendskab til 

planens detaljer. Først herefter 
skal beboerne på et ekstraordi-
nært afdelingsmøde godkende 
planen. 

Renoveringsplanen for afdeling 
22 indeholder fortsat følgende 
arbejder:

• genvex-løsning der skal 
sikre et bedre indeklima

• udskiftning af tag
• udskiftning af vinduer i 

opholdsrummene
• ny indretning i otte boli-

ger, så de fremadrettet er 
tilgængelige for kørestols-
brugere.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Lands-
byggefonden og renoverings-
projektet i nyhedsbrev nr. 1 og 
2, der ligger på:  
sundby-hvorupboligselskab.dk 
under aktuelt fra afdelingen.

Vi glæder os også til at møde 
jer på afdelingsmødet, onsdag 
30. august, hvor renoverings-
projektet bliver gennemgået.
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TIDSPLAN
Vinter 2017:
Færdiggørelse af en  

helhedsplan, som  
Landsbyggefonden kan  

godkende. Løbende dialog med 
afdelingsbestyrelsen.

2017:
Projektering og licitation

2018:
Igangsætning af renovering

Forår 2017:
Afstemning om  
helhedsplanen

(Hvis beboerne kan  
godkende helhedsplanen:)

Sagsbehandlingen i Landsbyggefonden trækker ud, og der er fortsat ikke fundet en endelig 

løsning på finansieringen af renoveringsprojektet. Den opringelige tidsplan er derfor ikke længere 

aktuel, og vi kan – desværre – ikke på nuværende tidspunkt komme med en præcis plan for igang-

sætning af renoveringen. 
Mød op på afdelingsmødet, 30. august og få yderligere information om renoveringsplanerne.


