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Renovering af afdelingens sydfacader og udearealer.

›  Workshop og byggeudvalg
›  Godkendelser og forløb
›  Projektering og udbud
›  Tidsplaner og videre forløb.

Workshop og byggeudvalg
Plus Bolig afholdt i juni måned 2019 en workshop i afde-
lingen, som omhandlede afdelingens friarealer. På work- 
shoppen arbejdede alle deltagerne med input, idéer og  
ønsker til design og indretning af friarealerne. Der kom 
mange gode og væsentlige input; dem arbejder rådgiverne 
nu videre med.

Efter workshoppen blev der nedsat et byggeudvalg på syv 
beboere, som skal repræsentere afdelingen igennem re-
noveringen.

Vi er kommet rigtig langt med projektet, der nu skal god-
kendes hos Aalborg Kommune og Landsbyggefonden. 

Godkendelser og forløb 
Det foreløbige projekt, budget og finansiering skal godken-
des i By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune. Dette 
forventer vi sker på udvalgets møde i februar måned 2020. 
Derefter skal det godkendes af byrådet, hvilket vi forventer 
sker i marts måned 2020.

Landsbyggefonden skal, som sidste instans, godkende det 
foreløbige projekt. Det håber vi sker i slutningen af marts 
måned 2020.

Når alle godkendelser er i hus, skal projektet sendes i ud-
bud. 

Projektering og udbud
Rådgiverne er i færd med at detaljere og beskrive projektet. 
Det kalder man projektering. Det skal være så grundigt 
udført, at vi kan sende byggeprojektet i udbud. Man sen-
der i udbud for at kunne indgå en aftale med én eller flere 
entreprenører om at lave arbejdet. Det er lovbestemt, at 
projekter skal sendes i udbud.

Tidsplan og videre forløb
Det har desværre taget lidt længere tid end forventet at 
klargøre projektet til godkendelse hos Aalborg Kommune og 
Landsbyggefonden. Det betyder, at den tidligere forventede 
byggestart i marts 2020 bliver udskudt. I april 2020 vender vi 
tilbage med en ny status og en tidsplan for det videre forløb.

Nuværende tidsplan
Februar 2020 Godkendelse, By- og Landskabsudvalget
Marts 2020 Godkendelse, Aalborg Byråd
Marts 2020 Godkendelse, Landbyggefonden
April 2020 Projektering og udbud

Vi ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår. Samtidig vil vi takke alle beboere 
for et godt og konstruktivt samarbejde, og vi ser 
frem til et nyt og spændende år i afdelingen.


