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Med 58 stemmer for og 13 imod var der et stort fler-
tal – på det ekstraordinære afdelingsmøde den 25. 
november – for at gå videre med renoveringen af 
jeres boliger. 

Det betyder, at I nu kan se frem til, at sydfacaderne 
bliver renoveret og efterisoleret, samt at I får nye 
vinduer, døre og større altaner med trægulve og 
anodiserede aluminiumsværn.

Dermed kan vi følge op på helhedsplanens etape 1, 
der blev gennemført i 2014, hvor de nordvendte fa-
cader og boligerne indvendigt blev renoveret. Nu vil 
I få boliger med et endnu bedre indeklima.

For afdelingen betyder valget af de nye facadeløs-
ninger også, at udgifterne til vedligeholdelse mini-
meres.

Ingen huslejestigning
Hele renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, 
så I stiger ikke i husleje på grund af arbejdet. Men 
som beskrevet, skal alle beboere genhuses midler-
tidigt, mens håndværkerne arbejder i og omkring 
boligen.

På bagsiden kan du se den foreløbige tidsplan. Som 
i alle byggesager er tidsplanen med forbehold. Men 
det er sikkert, at arbejdet i afdelingen tidligst be-
gynder i slutningen af 2022. Indtil da skal projektet 
detailplanlægges og sendes i udbud, inden man 
vælger håndværkere.

Information om genhusning
Det betyder også, at der endnu er god tid til, at de 
første beboere skal genhuses. Og vi vil naturligvis 
kontakte alle i meget god tid inden, så vi får tilret-
telagt genhusningen bedst muligt. Du kan også 
læse mere om genhusning på bagsiden.

Vi glæder os til at sætte gang i projektet, som vil 
give jeres dejlige boligafdeling endnu et løft. 

I den kommende tid, vil arbejdet foregår ved skri-
vebordene, men når der er nyt skal vi nok vende 
tilbage.

Med venlig hilsen
Plus Bolig
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Hvor kan du læse mere om renoveringsplanerne?
På plusbolig.dk har vi samlet alle tidligere nyhedsbreve. > Læs mere her
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https://plusbolig.dk/byggeprojekter/vores-byggeprojekter/afd-1030-helhedsplan-etape-2/
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Etape 1 og forberedelser til etape 2
I 2014 blev etape 1 (nord-facader og indvendig renovering) af-

sluttet. Efterfølgende har der været arbejdet med etape 2, som 
blev endelig godkendt til støtte af Landsbyggefonden i 2021.

Endelig godkendelse
Plus Boligs tekniske afdeling 

og bygherrerådgiver godkender 
projektet.

Færdigt projekt
Det færdige projekt  

afleveres til godkendelse 
hos myndighederne.

Udbud af entreprenørydelserne
Udbudet skal følge EU-regler 
og strækker sig derfor flere 

måneder.

Beboerne siger ja
På det ekstraordinære afde-

lingsmøde sagde beboerne ja til 
helhedsplanens etape 2.

Valg af entreprenør
Når det bedste tilbud er fundet, kan 

den valgte entreprenør gå i gang med 
renoveringsarbejderne.

Renovering
Arbejdet vil samlet  

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

slutningen af 2022.

Aflevering

Tidligere

Vinter 2021/22Sommer 2022 Forår 2022

25. november 2021

Efterår 2022 2024/25Vinter 2022/23

Tidsplanen justeres løbende.

Vi hjælper dig 
hele vejen

Vi ved godt, at det for de fleste 
er en voldsom forandring, når de 

skal genhuses. Men vi gør alt for at 
genhusningsperioden bliver så nem 

som mulig for dig.

Du behøver ikke foretage  
dig noget, før vores  

genhusningskonsulent  
kontakter dig.

I den tid, hvor håndværkerne arbejder i og omkring din bolig, skal du 
midlertidig genhuses. Vi forventer, det bliver i mindre end 6 måne-
der, og vi arbejder på, at du enten får tilbudt en genhusningsbolig 
eller en beboelsesvogn et andet sted i afdelingen., så du bliver i lo-
kalområdet. 

Genhusningsboligen er møbleret, og du får grundig information om 
de praktiske forhold omkring pakning, flytning, tv og internet, hus-
leje mm.

På orienteringsmøderne i efteråret blev der stillet flere spørgsmål 
omkring genhusningen og renoveringen generelt, og vi har samlet 
spørgsmål og svar på vores hjemmeside.

> Se spørgsmål og svar her.
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https://plusbolig.dk/media/ewrhl3ks/opf�lgning-fra-orienteringsm�de-d-3-november.pdf

