
Den 28. februar stemte 
beboerne i afdelingen ja 
til renoveringsprojektet i 
afdeling 22. 

Forud for mødet havde flere 
beboere været skeptiske, 
og første oplæg til hel-
hedsplan blev i januar ikke 
godkendt af beboerne. Men 
efter et god og konstruktiv 
proces med afdelingsbe-
styrelsen og i særdeleshed 
et godt ekstraordinært 
afdelingsmøde i februar blev 

helhedsplanen godkendt 
med 19 ja-stemmer og blot 
2 nej-stemmer.

Efter det ekstraordinære 
afdelingsmøde i februar har 
boligselskabets teknike-
re derfor arbejdet videre 
med projektet, så Aalborg 
Kommune her i august kan 
godkende det foreløbige 
budget.

Herefter sendes håndvær-
keropgaverne i licitation 

(efter planen til september), 
og så venter vi spændt og 
krydser fingre for, at bud-
gettet holder.

Renoveringen kan kun 
igangsættes, hvis bud-
gettet holder sig inden for 
de huslejestigninger, som 
beboerne godkendte på 
mødet i februar.

Det er altså en spænden-
de tid, vi går i møde, og vi 
vil derfor gerne orientere 

yderligere om renoverings-
projektet på det ordinære 
afdelingsmøde, onsdag 
den 28. august.

Husk også, at du kan finde 
tidligere nyhedsbreve og 
referater fra møder om 
renoveringen på vores 
hjemmeside: 
sundby-hvorupboligsel-
skab.dk
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TIDSPLANEN – SOM DEN SER UD NU:

28. august
På det ordinære afdelingsmøde sætter vi tid af 
til at orientere om helhedsplanen og om status 

på projektet. Derfor: mød op og få sidste nyt 
om renoveringen.

Efteråret 2019
Hvis licitationen går som forventet, kan vi 

sende det endelige projekt og budget til god-
kendelse i Aalborg Kommune samt Landsbyg-

gefonden.

August 2019
Aalborg Kommune og Landsbyggefonden 
godkender projektets budget (det såkaldte 
skema A)

September 2019
Håndværkeropgaverne sendes i udbud

Primo 2020
Renoveringen kan gå i gang (når den præcise 
tidsplan kendes, vil vi naturligvis orientere alle 
beboere igen).

I nr. 3-29 får alle boliger nyt terrasseparti med ny terrassedør


