
Be
bo

er
in

fo
 h

el
he

ds
pl

an

Kort før sommerferien kunne vi udsende det 
første nyhedsbrev omkring renoveringsplaner-
ne i afdeling 1025.

Vi kan nu fortælle lidt nyt igen, og – ikke mindst 
– invitere til de varslede beboermøder om pro-
jektet.

Vores tekniske rådgivere har hen over somme-
ren arbejdet videre med det foreløbige tilsagn, 
vi havde fået fra Landsbyggefonden, og vores 
helhedsplan er nu tilrettet i samarbejde med 
fonden og byggeudvalget/afdelingsbestyrel-
sen. Det betyder, at den samlede helhedsplan, 
nu ligger klar med Landsbyggefondens forelø-
bige godkendelse.

Næste skridt er derfor, at alle beboere i afdelin-
gen skal præsenteres for planen, og vi kan invi-
tere til et orienteringsmøde om helhedsplanen. 

Mødet bliver holdt i Vejgaard Hallen,  
den 29. september kl. 18.00. 

Der udsendes særskilt invitation til mødet med 
pratiske oplysninger om tilmelding mv. Men vi 
kan fortælle, at der arrangeres bustransport 
fra Riishøjvej til Vejgaard Hallen t/r, så alle kan 
deltage i mødet, ligesom afdelingen byder på 3 
stk. smørrebrød, øl, vand samt kaffe.

På mødet vil vi gennemgå renoveringsprojektet,  
inklusiv huslejekonsekvenser, samt orientere 
grundigt om, hvordan Plus Bolig skal og vil tage 
sig af de beboere, der skal genhuses under for-
løbet.

Vi arbejder lige nu på en samlet præsentation 
af helhedsplanen, inkl information om husleje, 
genhusning og tidsplaner, som vi omdeler til 
alle beboere cirka 14 dage inden orienterings-
mødet, så det er muligt at forberede sig og stille 
spørgsmål til planen på selve mødet.

Det er vigtigt at understrege, at beboerne i af-
delingen skal godkende helhedsplanen på et 
ekstraordinært afdelingsmøde (se bagsiden), 
før vi kan gå videre.

Du kan finde det seneste nyhedsbrev om hel-
hedsplanen under ’Min side’ på plusbolig.dk. 
Her kan du læse mere om Landsbyggefonden 
og om baggrunden for at lave en helhedsplan.

Vi håber, at mange beboere vil deltage i de kom-
mende møder – så hold øje med postkassen i 
den kommende tid og sæt allerede nu kryds i 
kalenderen den 29. september.

Afdeling 1025: Riishøjvej

Beboerinformation 2 (omdelt, 4. september 2020)

Det er blevet tid til beboermøder om renoveringsplanerne!

Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Plus Bolig i samarbejde med byggeudvalget/afdelings-
bestyrelsen i afdeling 1025, Riishøjvej.



HVAD SKER DER I DEN 
KOMMENDE TID?

Omdelt til alle beboere i afdeling 1025 ·– Riishøjvej.

I den kommende tid vil beboerne i afdeling 1025 blive inddraget i arbejdet med helhedsplanen, og 
der vil blive inviteret til en række møder.  Datoerne for de kommende møder er nu lagt fast. Der 
bliver omdelt invitationer og materiale inden møderne, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Tidsplanen for selve renoveringsprojektet er dog fortsat med forbehold.

Helhedsplanen
Alle beboere får en 

beskrivelse af planens 
løsninger samt husleje-

konsekvenser.

Orienteringsmøde
Tirsdag 29. september kl. 18 

i Vejgaard Hallen (bustransport)
Særskilt invitation udsendes sam-

men med helhedsplanen.

Cafemøder / 1:1-møder
Der inviteres til møder i fælleshu-
set på Riishøjvej. hvor personlige 
forhold (fx. økonomi/genhusning) 

bliver gennemgået.

Ekstraord. afdelingsmøde
Onsdag 21. oktober kl. 18 

i Vejgaard Hallen (bustransport)
Helhedsplanen skal godkendes af 

beboerne.

Aalborg Kommune
Hvis beboerne godkender 

helhedsplanen, skal planen 
også godkendes af byrådet. 

Projektering
Når/hvis godkendelserne falder 

på plads, skal planen færdig-
projekteres, så renoverings- 
arbejdet kan sendes i udbud.

Udbud
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 et par år. 
Formentlig med start om-
kring årsskiftet 2021/22.

Aflevering
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Sæt kryds i 
kalenderen:

Orienteringsmøde 
om helhedsplanen 

29. september 
kl. 18

Husk, 
du kan læse 

tidligere udsendt 
materiale om 

helhedsplanen 
på ’Min side’ på 

plusbolig.dk


