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HVORFOR EN HELHEDSPLAN?

+ -

Velholdt

Hjemligt

SCENARIER OG
KONKRETE IDEER/
SKITSER

Indsatsområder

Tiltag

Genopretning Udskiftning af ca. 8 vinduer og 2 yderdøre pr. bolig = 80.000 kr. pr. bolig
Udskiftning af træværk og ekstra isolering, ca. 1100 kvm a 3.500 kr.
Afrensning og opretning af murværk (filsning)
Renovering af vvs-Installationer, 80.000 kr. pr. bolig
Renovering af el-installationer, 20.000 kr. pr. bolig
Renovering af sternkanter og udhæng
Renovering af udvendige trapper, 3 stk. á 50.000 kr.
Identitet og fællesskab Udeliggende friarealer, opgradering og aktivitetsmuligheder, 25.000 kr. pr. bolig
Opgradering/ombygning af fælleshus
Boligkvalitet Etablering af 8 altaner i blok 41 og 51 (i forb. med renovering af facader) á 80.000 kr..
Etablering af 15 gavlvinduer á 12.000 kr.
Etablering af vindfang til 8 boliger i blok 21 og 22 á 20.000 kr.
Etablering af 16 kviste i stedet for ovenlysvinduer á 30.000 kr.
Etablering af karnapper til 9 stuelejligheder i blok 41 og 51 á 50.000 kr.
Renovering af 41 badeværelser á 30.000 kr.
Ombygning af 8 boliger i blok 11 og 12 (åbning til kip) á 150.000 kr.

Vægten af boligtyper forskydes altså i retning af færre små
og ere store boliger.

Tilgængelighed Tilgængelighedsforbedringer på terræn, 10.000 kr. pr. bolig

TYPE A

TYPE 1C
1V, 63 m2

TYPE F

TYPE A

TYPE H

2V, 83 m2

3V, 86 m 2

3-4V, 95-120 m2

Miljø og ressourcer Etablering af jordvarmeanlæg
Etablering af solceller på altanbrystninger og kviste
Faskiner og grønne tage mv. til håndtering af regnvand

H
A

A C1
TYPE A
3V, 86 m2

E
TYPE E
2V, 87 m2

F

G
TYPE G
3V, 108

IER

A

I alt
Omkostninger Rådgiverhonorar, administrationsomkostninger etc. 20 %
TOTAL

I

Faktaboks

TYPE
3-4V, 95

Note:

1.312.000
3.657.500
0
984.000
0
100.000
150.000

1.968.000
192.500
500.000
2.296.000
820.000
200.000
0

3.280.000
3.850.000
500.000
3.280.000
820.000
300.000
150.000

0
0

1.025.000
800.000

240.000
120.000
160.000
144000
300.000
820.000
800.000

400.000
60.000
0
336000
150.000
410.000
400.000

640.000
180.000
160.000
480000
450.000
1.230.000
1.200.000

410.000

0

410.000

0
0
100.000

150.000
200.000
200.000

150.000
200.000
300.000

11.122.500
2.224.500

8.282.500
1.656.500

19.405.000
3.881.000

13.347.000

9.939.000

23.286.000

41 boliger
3021 kvm - 71 kvm pr. bolig
opført 1982
For etablering af alternative energikilder gælder det, at de på sigt regnes for
selvfinansierende.

Den 7. april 2011
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Finansiering - LBF Egenfinansiering Samlet anslået investering
Kr. inkl. moms
Kr. inkl. moms
Kr. inkl. moms

1.025.000
800.000
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Det anslåede investeringsbehov i Morelhaven

På planoversigten herunder er vist, hvor de forskellige nye
lejlighedstyper kan placeres. Forslagene kan gennemføres
helt eller delvist, men gennemføres de alle vil fordelingen
af lejligheder fremover se således ud:
3 stk. 1V på ca. 63 m2
8 stk. 2V på ca. 54 - 87 m2
23 stk. 3V på ca. 86 - 108 m2
3 stk. 4V på ca. 110 - 120 m2

3V, 86 m 2
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• Løsninger på, hvordan en afdeling kan fremtidssikres til at være et godt sted at bo mange
år fremover med gode og varierede boliger, og
gode attraktive ude- og fællesarealer.
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• Løsninger på bygningsmæssige udfordringer

BOLIGTYPER

A
JØ

En helhedsplan indeholder:

REGISTRERING/
INTERVIEWS/
OVERBLIK
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En helhedsplan er en samlet plan for en afde-
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LANDSBYGGEFONDEN KAN HJÆLPE
For boligafdelinger, der ikke for egne midler alene, kan udføre de nødvendige tiltag
for at etablere fysiske forbedringer, kan der være hjælp at hente hos Landsbyggefonden via støttede lån.

Hvad gives der støttede lån til?

Hvad gives der ikke støtte til?

• Forbedret boligkvalitet (boligudbud/boligtyper)
• Miljøarbejder (udearealer og fællesfaciliteter)
• Tilgængelighed
• Indeklima

• Almindelig nedslidning
• Manglende vedligehold
• Nye køkkener, bad uden tekniske
fejl mv.

Alle helhedsplaner forholder sig til bygninger, boliger og fællesarealer.
Det er et krav fra Landsbyggefonden!

Landsbyggefonden
• Yder støttede lån til renoveringsarbejder, som afdelingen ikke kan
’betale’ alene.
• Renoveringsstøtteordning, giver mulighed for billige lån til renovering,
modernisering og fremtidssikring af en afdeling for at sikre afdelingens
konkurrenceevne.
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TEKNISKE FORHOLD
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TEKNISKE FORHOLD

Tidligere renoveringer

1998 Vinduesudskiftning på indgangsiden
(blok 1-4)
Enkelte badeværelser er løbende blevet renoveret.

121
Type 10

119
Type 11

Type 10

Type 9

117
Type 11

Type 9

Type 11

Type 10

Type 9

105
Type 5

107
Type 5

Blok 5
2 etager

Type 4
Type 1

Type 4
Type 1

Type 4

Blok 3
4 etager

Type 3

Type 5

109

Type 2

Type 4

Blok 4
3 etager

Type 6

Blok 2
3 etager

Type 3

1

1 - rums

14 stk. 48,1 m2

2

2 - rums

8 stk. 61,8 m2

3

2 - rums

8 stk. 67,9 m2

4

2 - rums

14 stk. 65,5 m2

5

2 - rums

14 stk. 66,5 m2

6

3 - rums

8 stk. 81,8 m2

7

4 - rums

2 stk. 95,1 m2

8

4 - rums

2 stk. 94,8 m2

9

2 - rums

6 stk. 65,0 m2

10

2 - rums

6 stk. 73,0 m2

11

3 - rums

6 stk. 87,0 m2

I alt

88 stk.

111

Type 2

Type 6

Type 8

113
Type 7

Type 3
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115

Type 2

Type 6

103

Type 1

Blok 1
2 etager

101

Type 1
Type 5
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TEKNISKE FORHOLD

Tekniske undersøgelser der er udført
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•

Facader

•

Tag

•

Badeværelser

•

Ventilation

•

Altaner
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TEKNISKE FORHOLD
Hvad er der fundet ud i blok 1-4?

Anbefaling:

På altanerne er der fundet skader på
betonrækværket.

Betonrækværket udskfites og at altanerne
åbnes op af hensyn til bedre dagslysforhold.

Facaderne (gesimsbåndene) har mange
skader.

Gesimsbåndene renoveres og behandles
ved en udvendig efterisolering.
Opretning af disse betonskader.

Indgangspartierne har betonskader.
LBF støtter forbedringerne.

Betonskader på altanerne.
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Skader på facaderne.

Betonskader på indgangspartierne.
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TEKNISKE FORHOLD
Hvad er der fundet ud af?

Anbefaling

Ved de lette facadepartier på alle
5 blokke er der konstateret træk og
kulde, og vinduer og døre er nedslidte.

Lette facadepartier og vinduer og døre udskiftes.
Udskiftning samt ændring af afvandingsforhold
f.eks. ved ny tagkonstruktion og etablering af
synlige tagrender og nedløb.

Tagene er nedslidte.
Det forventes at LBF støtter.
På badeværelserne er der registreret løse ﬂiser på gulve og vægge, og
opfugtning (fugt under ﬂiser). Dette
er gældende for alle 5 blokke.

Træk og kulde ved lette facader
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Vinduer og døre er nedslidte (blok

Renovering af badeværelser, samt
etablering af vådrumsmembran. Det er
uafklaret om LBF støtter via støttede lån.

Nedslidte tage (blok 1-5).

Løse fliser på gulv og vægge.
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Nye vinduer og udvendige
døre i forbindelse med
efterisoleringen af facaderne

RENOVERINGSTILTAG
Åbning af altaner for
bedre dagslys

Nye tage på
alle blokke

Nye gavlvinduer for
bedre dagslys

Måske forbedringer af badeværelser i alle blokke
Omfang uafklaret

Efterisolering af alle facader på blok 1-4.
På blok 5 efterisoleres den lette facade
mod havesiden.

Forbedringer af udearealer
og nye beboerhaver

Totalrenoverede boliger
Nye tilgængelighedsboliger.
Placering endnu ikke fastlagt
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Åbning af beboerlokalet for
bedre ankomst, forbedret
dagslys og større synlighed
udad til i fællesarealerne
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WORKSHOPS
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WORKSHOPS
AFHOLDT:
28.08.2019

Udearealer og
fællesområder

25.09.2019

Bygninger
Beboerlokalet
Opgangene
Boligerne

Jeres viden og input til
udviklingen af helhedsplanen.
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UDEAREALER
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WORKSHOP UDEAREALER

“Vi ønsker et
skilt der oplyser om
privat parkering”

CYKELPARKERING
Låst låge

“Huller i
asfalten”

HYGGEKROG

BLOK 5

VISION OG MÅL
FOR UDEAREALERNE:

ÆBLETRÆ

K3

BLO

BLO

“Blandet traﬁk på
stierne er en bekymring da der er blinde
vinkler”
HYGGEKROG

BLOK 2

K4

Skabe identitet og indbyde
til større brug af udearealerne hvor naboer uformelt
kan møde hinanden.

BEBOERLOKALE

PRIVAT GÅRD

ANDEN
EJER

“Larm og musik fra
dette område”

ÅBEN STI

BLOK 1

LEGEPLADS

PRIVAT
GÅRD
ANDEN EJER

“Den åbne sti
gør os utrygge”

• Små lukkede hyggekroge
• Mere børnevenligt (evt. legeplads)

PRIVAT GÅRD
ANDEN EJER

• Små haver

FÆLLES MØDESTED

PARKERING

Der kunne her etableres funktioner som
invitere til ophold i kortere og længere tid.
Fx. kan der opstå spontane møder henover
tørresnoren! Små nicher til fx. grill eller
ophold kunne også etableres.

På den eks. p-plads skal der mere fokus på
en bedre belysning og affaldshåndtering.
Derudover vil der i forbindelse med etablering
af ﬂere tilgængelighedsboliger muligvis opstå
et behov for tilpasning/ﬂytning af eksisterende
p-pladser.

• Mere farve i det grønne
PRIVATE HAVER

• Bedre muligheder for cykelparkering
• Nye indgangspartier
• Højbede

AKTIVITETER
Her kunne der opføres et
legeområde i kombination med
en urtehave hvor unge som
galme kan mødes.

Hver
lejlighed
har
niveaufriadgang til en lille have
som pga. brandredningsareal er
åbne mod et åbent grønt areal
så der er fri adgang.

PRIVATE HAVER
Hver lejlighed har niveaufriadgang
til
en
lille
have
som
pga.
brandredningsareal er åbne mod et
åbent grønt areal så der er fri adgang.

PRIVATE HAVER
Ud mod lange grønne areal bag blok 1 og 2
foreslåes det at der etableres en lille have til
hver stuelejlighed. Haven er åben mod det fælles
grønne areal sådan at en naturlig sammenhæng
opstår.

PRIVAT GÅRD

BEBOERLOKALE

ANDEN EJER

Åbnes op mod udearealet,
hvorved en større sammenhæng
skaber
et
mere
naturligt
opholdsrum såvel inde som ude.

GÅRDRUM

BELYSNING kan i høj grad enten understøtte eller modvirke oplevelsen af tryghed.
En tryghedsunderstøttende belysning må under ingen omstændigheder blænde dvs. at der skal anvendes afskærmede belysningsarmaturer som fordeler lyset på
omgivelsernes ﬂader uden at der er direkte kig til selve lyskilden. Derudover er det
vigtigt med en god farvegengivelse således at det er let at genkende personer, objekter
og materialer.
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Der er et ønske om ﬂere
opholdsrum i gårdrummet, og
det kan vi opnå ved at tænke
beplantningen mere rumligt.

PRIVAT GÅRD
ANDEN EJER

AKTIVITETER
Her kunne der opføres et
legeområde i kombination med
en urtehave hvor unge som
galme kan mødes.
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UDEAREALER STRATEGI
Ophold

Haver

BLOK 5
Haver

K
BLO

Plads/
ophold

3
Haver

BLOK 2
BLOK 1
Ophold
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K4

BLO

Haver

Aktiviteter

Beboerlokale
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UDEAREALER

lukket gennemvej

RØDOVRE PARKVEJ

Foreløbig skitse

Renovation
græs
haver
ophold

eks. beplantning

VEJ

Parkering
ophold

græs

haver

N
TÅR

BLOK 5

Parkering

fliser

ankomstplads

BLOK 3
haver

pladsen

• Variation i ophold

haver
fliser

Private haver og fælles mødesteder

græs
pilhæk

• Naturlige bevægelsesmønstre

haver

BLOK 4

ophold

Stier aktiverer arealer og skaber tryghed

• Fritidsfunktioner

BLOK 2

lund af
træer
Fælleslokale

ophold

leg

Leg, ophold mm. kobles sammen for at fremme socialt samvær

ophold
græs
direkt stiforbindelse
fliser

• Renovation
Centrale placering bevares, pga tilgænglighed for alle

haver

• Cykelparkering
Placeres ved hver trappeopgang - som i dag

• Tryghed
Fokus på lysniveauet på parkering og de grønne arealer

BLOK 1

haver

• Beboerlokale
Åbner op mod midterarealet for at fremme synlighed og samspil
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UDEAREALER BELYSNING
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BYGNINGER
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WORKSHOP BEBOERLOKALET

BEBOERLOKALET
Bruges beboerlokalet?
• Beboer foreslår, at de bliver inviteret til fællesbegivenheder en gang
om måneden
Evt. forbedringer?
• Slå væggene ned i mellem rummene.
• Bedre lysisolering
• Åbne op i gavlen så folk der ryger, ikke skal gå for langt udenfor.
• Lave et beboerlokale der ligger for sig selv, så overboerne ikke
bliver forstyret.

KOMMENTAR TIL ”UDEAREALER”
•

•

•
•

Nogle af beboerne mener ikke, at legepladsen skal væk - den
trænger bare til forbedringer, så man ikke får splinter af stativet og
sandet ikke bare bruges som kattebakke
Nogle var bekymret for, hvor de skulle være, hvis man lavede ”private haver” og beplantede midterarealet, fordi de så ikke ville kunne
slå sig ned der længere.”
Blok 5: Stopler til tørrestativer ude foran min bolig
De grå skraldespande på facaderne tømmes ikke så skraldet, der
kommer i dem, ﬂyder rundt i afdelingen

Informationer i fremtiden
• Generelt er de meget tilfredse med alle de ﬁre foreslået måder at
modtage informationer på

VISION OG MÅL
FOR BEBOERLOKALET:
• Mere ﬂeksibel indretning af beboerlokalet. Fx. åbne helt eller delvis op
mellem de to opholdsrum.
• Undersøge mulighederne for bedre
lydisolering.
• Åbne op til udearealerne så der skabes
større synlighed om beboerlokalet og
forbedre ankomstforholdene.

fæ lle sa kt iv it et
Sy nl ig he d fo r
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BEBOERLOKALET Foreløbig skitse
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WORKSHOP OPGANGENE

OPGANGEN
Tryghed og æstetik i opgangene:
• En beboer har dørtelefon og føler sig tryk, modsat to andre beboer som ikke har dørtelefon, og føler sig utrygge
• De er slidte, beskidte, grimme og mørke
•

Belysningen er ikke et problem hverken i opgangen eller
på p-pladsen, KUN: belysningen under trappen i kælderen, hvor postkasserne er placeret, er et problem

Fællesskabet i afdelingen:
• Hilse-kulturen er ﬁn,
• God social tryghed
Evt. forbedringer?
• Solceller på tagene Rambøll: ikke støttet og dyrt
• Bedre udnyttelse af de store kælderrum
• Renovering af tag, altaner og trappeopgange
• Nye vinduer og postkasser
• Pænere facader/bygningsfarver
• Mere farve i udearealerne
• Bedre isolering og mere lys
• Lås på hoveddøre
• Meget tunge døre som er svære at åbne
• Basis for endnu bedre fællesskab

VISION OG MÅL
FOR OPGANGENE:
• Dørtelefoner kan medtages i
renoveringen og muligvis støttes
af Landsbyggefonden.
• Nye indgangspartier inkl. hoveddør, der medvirker til en mere
synlig og tryg
ankomst.
• Små opholdssteder og bænke der
skaber uformelle mødesteder
• Mere lys i opgangene og gerne
elvator
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”Jeg ønsker bedre kvalitet
af boligerne, boligforhold
samt udearealer”

”Man skal have lyst til at
blive boende ”
”Jeg ønsker en mere
indbydende afdeling”
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FACADER FORSLAG
Indgangssiden - fremtidige forhold

BEBOERINFORMATIONSMØDE D. 18.11.2019

EKSISTERENDE FORHOLD
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FACADER FORSLAG
Indgangssiden - fremtidige forhold
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FACADER FORSLAG
Havesiden - fremtidige forhold
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EKSISTERENDE FORHOLD
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FACADER FORSLAG
Havesiden - fremtidige forhold
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WORKSHOP BOLIGER
VISION OG MÅL
FOR BOLIGERNE:
Beboerne er tilfredse med deres:
• Køkken-alle-rum i blok 1-4 (størrelsen)
• Den store stue i blok 5
• Toiletternes størrelse
• Altaner med vinduer, fordi det føles som en ekstra (ude)stue
Boligkvalitet:
• Mere dagslys
• Imødekommende boliger
• Godt indeklima og bedre ventilation
• Godt indrettet
Altanen:
• ”Det er ærgerligt hvis ruderne på nogle af altanerne fjernes”.
• Let altanværn vil fjerne følelsen af, at være på sin egen altan
• Altanerne bruges meget, og beskrives fx som deres have.
• Altanerne har skydedøre, hvilket giver følelsen af et ekstra
rum

Altanerne er ikke godkendt som beboet areal og må ikke
bruges som udestue. Det er en riskofyldt konstruktion som
bør ændres af tekniske årsager.

Evt. forbedringer:
• Udsugningen larmer
• Det trækker (særligt på gulvet) og er koldt
• Om sommeren bliver lejlighederne for varme (særligt de midterste lejlighederne)
• Lange gange (spild plads)
• Sænket loft i gangen (”Det føles som at være i en kælder”)
• Plastik paneler - Rambøll: ikke støttet
• 1-værelseslejligheder mangler dagslys i køkkenet i blok 5
• Gulvene er sunket
• Dårlige badeværelser med kolde ydre vægge
• Høje dørtrin til badeværelser i 1- og 2-værelseslejlighederne
• Aﬂøbssystem under vaske i køkken og badeværelser
• Forbedring af vandrør samt tryk af vand
Øvrige bemærkninger:
• Flere kunne ikke forstå, hvorfor deres køkkener ikke også skulle
renoveres, når de nu er 30 år gamle. De mente blandt andet,
at der var noget galt med rørerne (kalket til) og at det trækker
meget i køkkenerne.
•

”Jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil ændre på lejlighederne
indvendigt. Hvorfor lave lejlighederne større, når vi er mange som
elsker vores ”små” lejligheder”

• Bevare de rumlige stuer, badeværelser og
køkkener
• Ønske om renovering af badeværelser
• Bedre indeklima med ny ventilation, efterisolering og mere dagslys i boligerne
• Altanerne åbnes op af tekniske årsager.
• Boligerne indrettes funktionelt med så lidt
spildplads som muligt, og efter gældende
krav.
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HVAD ER TILGÆNGELIGHED?
•

En bolig med ekstra plads

•

Der er ingen trapper i- og til boligen (niveaufri-adgang)

•

Alle kan bo i en tilgængelighedsbolig.

•

Velegnet til familier og dårligt gående beboere

”En totalrenoveret
bolig for alle”
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HVAD ER TILGÆNGELIGHED?

Forbedringer og fordele ved,
at der etableres tilgængelighedsboliger:

•

Boligen totalrenoveres

•

Dagslyset i boligen forbedres

•

Større og varieret boligudbud i afdelingen

•

Afdelingen fremtidssikres

•

Helt nyt badeværelse

•

Helt nyt køkken
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Hvad så med de køkkener opført
via råderetten?
Hvis der etableres nye køkkener, skal beboeren der
har etableret nyt køkken over råderetten, ikke længere betale for dette køkken, men betale for nyopført køkken/at beboeren nu bor i en nyrenoveret
tilgængelig bolig.
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER KRITERIER

• Gennemlyst bolig iht. LBF.
• Indretningen af boligen skal have rumlig
værdi og overholde SBI-vejledningerne.
• Et meningsfuldt boligudbud
• Byggeteknisk- og økonomisk realiserbar
• Fordel ved nærtliggende parkeringsareal.
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER EKSEMPEL
OMBYGGET BOLIG I STUEETAGEN

EKSISTERENDE FORHOLD

2v alm. bolig

FREMTIDIGE FORHOLD
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2v tilgængelighedsbolig
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER EKSEMPEL
OMBYGGET BOLIG MED ELEVATOR

EKSISTERENDE FORHOLD

1v bolig

FREMTIDIGE FORHOLD

2v bolig
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3v tilgængelighedsbolig
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

Hvis der stemmes ”JA” til helhedsplanen, vil det
være nødvendigt, at lave en midlertidig genhusning eller permanent for de beboere hvis
boliger ombygges til tilgængelighedsboliger.
Etapemøde omkring
genhusning
genhusning

2-3 MDR. FØR

Va
Varsling
om
genh
husn
genhusning

3 MDR. FØR
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GENHUSNING
Genhusnings- CA. 5-8 MDR.
boligen stilles
til rådighed

ET PAR DAGE FØR

Den renoverede
bolig stilles til
rådighed

ET PAR DAGE FØR
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DEN VIDERE PROCES
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DEN VIDERE PROCES
EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema B

Skema C

2019

UDARBEJDELSE AF
HHP

LBF OG
KOMMUNEN
BEHANDLER

Beboerworkshops
Informationsmøder

UDBUD
OG
KONTRAKT

PROJEKTERING

Byggeudvalgsmøder

Fokusgrupper
Byggeudvalgsmøder
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UDFØRELSE

Byggeudvalgsmøder

HELHEDSPLAN - AFDELING 109

DEN VIDERE PROCES HVAD ER SKEMA A, B OG C?
EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema A er et særligt skema, som skal
bruges til ansøgningen om støtte fra
Landsbyggefonden til renovering.
En skema A-ansøgning omfatter:
• Et økonomisk overslag over
samtlige udgifter i sagen.
Dvs. en beskrivelse af finansieringen
• En projektbeskrivelse
Skema A-ansøgning skal
godkendes af:
• Beboerne på et afdelingsmøde
• Organisationsbestyrelsen
• Kommunalbestyrelsen
• Landsbyggefonden.
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Skema B

Skema C
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DEN VIDERE PROCES HVAD ER SKEMA A, B OG C?
EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema B

Skema A er et særligt skema, som skal
bruges til ansøgningen om støtte fra
Landsbyggefonden til renovering.

Skema B er et skema for ansøgningen
til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig budget.

En skema A-ansøgning omfatter:

I skema B-ansøgningen dokumenteres
prisen for entreprenørarbejdet.

• Et økonomisk overslag over
samtlige udgifter i sagen.
Dvs. en beskrivelse af finansieringen
• En projektbeskrivelse
Skema A-ansøgning skal
godkendes af:
• Beboerne på et afdelingsmøde
• Organisationsbestyrelsen
• Kommunalbestyrelsen
• Landsbyggefonden.
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Skema B skal godkendes af:
• Organisationsbestyrelsen
• Kommunalbestyrelsen,
• Beboerne på et afdelingsmøde
• Landsbyggefonden.

Skema C
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DEN VIDERE PROCES HVAD ER SKEMA A, B OG C?
EKSTRAORDINÆRT
AFDELINGSMØDE
BEBOERAFSTEMNING

Skema A

Skema B

Skema C

Skema A er et særligt skema, som skal
bruges til ansøgningen om støtte fra
Landsbyggefonden til renovering.

Skema B er et skema for ansøgningen
til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig budget.

Skema C er et skema for ansøgning
om godkendelse af det endelig byggeregnskab efter renoveringen.

En skema A-ansøgning omfatter:

I skema B-ansøgningen dokumenteres
prisen for entreprenørarbejdet.

Skema C skal godkendes af:

• Et økonomisk overslag over
samtlige udgifter i sagen.
Dvs. en beskrivelse af finansieringen
• En projektbeskrivelse
Skema A-ansøgning skal
godkendes af:
• Beboerne på et afdelingsmøde
• Organisationsbestyrelsen
• Kommunalbestyrelsen
• Landsbyggefonden.
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Skema B skal godkendes af:
• Organisationsbestyrelsen
• Kommunalbestyrelsen,
• Beboerne på et afdelingsmøde
• Landsbyggefonden.

• Organisationsbestyrelsen
• Kommunalbestyrelsen
• Landsbyggefonden.
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EN HELHEDSPLAN TAGER TID.....MEGET LANG TID!

Inden jul indsendes helhedsplanen til Landsbyggefonden.
Når der kommer tilbagemelding fra LBF afholdes der møder
med afdelingdesbestyrelsen, VIBO og Rambøll.

Selvom det virker som om, der ikke sker noget, arbejdes der
stadig på helhedsplanen. Der vil løbende komme information
ud om arbejdet med helhedsplanen.

Det tager meget lang tid at behandle helhedsplanen hos
kommune og Landsbyggefonden.
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Tak for i aften!


Hold øje med nyhedsbreve
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