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Totalrådgiver: 
MOE. Torben Brandt Nielsen, 
Tlf. 4254 5008, mail: tbni@moe.dk  

Underrådgivere: 
Arkitekterne Bjørk & Maigård. Søren Næser, 
Tlf. 9816 8866, mail: sn@bjork-maigaard.dk    
Egebjerg by & Landskab, Hanne Egebjerg, 
9816 2904, by@landskab.com

Bygherrerådgiver:
COWI. Mona Moesgaard Christensen 
Tlf. 5640 7774, mail: mmjo@cowi.com

Kære beboere i afdeling 1025

Som lovet får I her et nyhedsbrev med en 
kort status over helhedsplanen.

Foråret gik som tidligere nævnt med at 
lave et udbud, så vi kunne finde det rådgi-
ver-team, der skal projektere (færdigteg-
ne og beskrive) vores helhedsplan. Vi har 
nu fundet teamet, som du kan se her på 
siden, og vi her i maj samlet i afdelingen 
for at planlægge det videre forløb.

Det er en stor opgave, der først og fremmest skal løses ved rådgivernes skriveborde – 
men som du også kan se af tidsplanen på bagsiden, vil der i løbet af sommeren blive ar-
bejdet på en prøvebolig i afdelingen. Boligen skal bruges af teknikerne og Plus Bolig til at 
afprøve løsninger. På et senere tidspunkt vi prøveboligen også blive vist frem til beboerne 
i afdelingen.  Undervejs vil byggeudvalget følge projekteringsarbejdet og blive involveret, 
når og hvis der er ændringer til projektet. 

Med venlig hilsen, 
Byggeudvalget og Plus Bolig

Afdeling 1025: Riishøjvej

Teamet, der skal projektere  
og planlægge renoveringen:

Nyhedsbrev til beboere i afdeling 1025

Fra venstre mod højre:
Søren Næser, Hanne Egebjerg,  
Torben Brandt Nielsen, Henrik 

Lomholt (Plusbolig, byggeteknisk), 
Byggeudvalget: Jørgen Behrentzs, 

Steen Jensen, Ellen Nymark og ejen-
domsservicetekniker Johannes Kirk 

(bygherrerådgiver Mona Moesgaard 
er ikke med på billedet).



Hvad sker der 
i den kommende tid?

Husk, 
du kan læse 

tidligere udsendt 
materiale om 

helhedsplanen 
på plusbolig.dk

under 
’Byggesager’

 

Stort flertal for helhedsplanen
Med 119 ja-stemmer og 22 nej-stemmer sagde beboerne i afde-

lingen ja tak til helhedsplanen. I løbet af 2020 godkendte Aalborg 
Kommune og Landsbyggefonden også helhedsplanen.  

Valg af rådgiver-team
Vi har fundet det rådgiver-team, 
der skal stå for projektering og 
planlægning af renoveringen.

Færdigt projekt
I slutningen af året afleveres et 

færdigt projekt til godkendelse hos 
myndighederne.

 Etablering af prøvebolig
Der bliver lavet en prøvebolig 
i afdelingen, så alle løsninger 

kan afprøves i praksis. 

Udbud af totalrådgivning
Udbuddet fulgte EU-regler.

Udbud af entreprenørydelserne
Udbudet skal følge EU-regler, og når 
det bedste tilbud er fundet, kan den 

valgte entreprenør gå i gang med 
renoveringsarbejderne.

Renovering
Arbejdet vil samlet  

strække sig over ca. 2,5 år. 
Med planlagt start i august 

2022.

Aflevering

Tidligere

Maj 2021Vinter 2021 Sommer/efterår 2021

Forår 2021

Jan 2022-maj 2022 2022-2025

Tidsplanen justeres løbende.

Du kan altid 
kontakte Plus 
Bolig, hvis du 

har spørgsmål 
omkring 

helhedsplanen:
Bygninsinspektør

Henrik Lomholt
mail: helo@plusbolig.dk

tlf. 71 74 29 63


