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I dette nyhedsbrev kan du læse 
nyt om muligheder for støtte til je-
res byggesag – og så er der et par 
vigtige møder du skal deltage i. 
 
MANGE TAKMANGE TAKMANGE TAKMANGE TAK    
Først vil jeg rette en STOR tak til 
jer beboere i afdelingen. Vi har 
mødt ufattelig stor imødekommen-
hed og interesse fra jeres side i 
forbindelse med projektforløbet 
”Bland dig i byggesagen”.  
 
Det gælder først og fremmest je-
res deltagelse i de 2 workshops, 
hvor der blev arbejdet kreativt og 
koncentreret om badeværelser, 
vinduer, døre og altaner.  
Men også mange tak til jer som 
deltog i arrangementet i gården.  
Vi er glade for den viden I gav os 
om, hvordan det er at bo i afdelin-
gen. Og så er det vigtigt for os at 
kende jeres behov og ønsker til re-
noveringen af afdelingen. 

 
Vi har samlet resultaterne af jeres 
arbejde i det hæfte, som omdeles 
med dette nyhedsbrev. 
 
Hvis flertallet i afdelingen beslutter 
at fortsætte byggesagen, gives re-
sultaterne videre til den rådgiver, 
som skal stå for byggesagen. Det 
betyder også, at I vil få mulighed 
for at  deltage i det videre arbejde 
med indholdet af byggesagen. 
 
BADEVÆRELSERBADEVÆRELSERBADEVÆRELSERBADEVÆRELSER    
En af de vigtigste ting vi lærte i 
projekt ”Bland dig i byggesagen” 
var, at flere af jer har meget små 
badeværelser. Det har betydet, at 
vi har henvendt os til Landsbygge-
fonden for at høre om muligheden 
for økonomisk støtte til en udvi-
delse af de mindste badeværelser. 
 
Det vil de ikke afvise. Men om-
vendt kan de heller ikke love jer 
støtte, før de kender mere til for-
holdene i jeres afdeling.  

 
Landsbyggefonden opfordrer der-
for afdeling 27 til at sende en an-
søgning om støtte til en helheds-
plan. 
 

 
 
ANSØGNING OM HELHEDSPLANANSØGNING OM HELHEDSPLANANSØGNING OM HELHEDSPLANANSØGNING OM HELHEDSPLAN    
Først og fremmest skal I beboere i 
afdelingen blive enige om, hvorvidt 
I vil ansøge. Der bliver derfor holdt 
et afdelingsmøde, hvor I kan 
stemme ja eller nej til at søge om 
støtte fra Landsbyggefonden. 
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PROCESPROCESPROCESPROCES  

Hvis i vedtager at søge om støtte, 
går vi i gang med at lave en an-
søgning. Ansøgningsmaterialet 
skal give Landsbyggefonden et 
samlet overblik over afdelingens 
aktuelle situation både socialt, fy-
sisk og økonomisk.  
Det betyder, at der skal samles 
flere data, laves undersøgelser og 
udarbejdes en grundigere til-
standsvurdering af bygningerne. 
Resultaterne munder ud i et fore-
løbigt forslag til en renoverings-
plan, som vi sender til Landsbyg-
gefonden, hvis I godkender forsla-
get på et afdelingsmøde.  
 
Når Landsbyggefonden har mod-
taget jeres ansøgning kommer de 
på besigtigelse i afdelingen. Heref-
ter melder de tilbage, om de øn-
sker at give støtte til nogle af de 
fysiske arbejder i står overfor. 
 
Hvis Landsbyggefonden vil give 
støtte, så starter udviklingen af 
den endelige helhedsplan.  
 
Når afdelingens beboere, Lands-
byggefonden, Boligforeningen 
AAB og Københavns Kommune 
har godkendt den endelige hel-
hedsplan kan byggeriet gå i gang.  
 
At udvikle en helhedsplan er en 
politisk proces der tager mange år. 
Erfaringerne siger, at det i gen-
nemsnit tager 10 år at gennemføre 
en helhedsplan. 
 
Landsbyggefonden støtter kun 
ekstraordinære forhold som ikke 
kan løses ved almindelige drift og 
vedligeholdelse eller modernise-
ring. 
  
En helhedsplan er støttet økono-
misk af Landsbyggefonden, kom-
munen og af boligorganisationen. 

    
    

    
ENERGISPARETIPSENERGISPARETIPSENERGISPARETIPSENERGISPARETIPS    
Ved vores fællesarrangement i 
gården var der mange gode tips til 
at spare på energien f.eks. ved at 
korte brusebadet ned til max. 5 mi-
nutter. Det har allerede givet pote. 
Jeres afdeling har nemlig sparet 
40 m3 vand i september måned. 
Super flot. 
  

 

SPØRGESKEMASPØRGESKEMASPØRGESKEMASPØRGESKEMA    
Vi vil gerne gøre alt hvad vi over-
hovedet kan, for at skaffe penge til 
jeres byggesag. Det er derfor vig-
tigt at få belyst alle de udfordringer 
i har med at bo i afdelingen. Her 
har vi igen brug for jeres hjælp. 
Vi vil gerne indsamle flere data om 
forhold der vedrører jeres bade-
værelser og om forhold der hand-
ler om fugt, skimmel og kulde. I får 
derfor endnu et spørgeskema. 
 
VIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOER 

Samtidig er der to vigtige møder, 
du bør deltage i. Sæt derfor kryds i 
din kalender: 
 

    
VI INFORMERER DIGVI INFORMERER DIGVI INFORMERER DIGVI INFORMERER DIG    
Vi omdeler løbende nyhedsbreve 
for at holde dig orienteret om, 
hvordan det går med renoverings-
planen. Du vil også modtage en in-
vitation til møderne, hvor du kan 
læse om, hvad der skal ske. 
 
Du kan også følge med i byggesa-
gen på afdelingens hjemmeside, 
hvor vi har samlet alt materiale fra 
sagen: www.afd27.dk 
 

HAR DU SPØRGSMÅL?HAR DU SPØRGSMÅL?HAR DU SPØRGSMÅL?HAR DU SPØRGSMÅL?    
Du er velkommen til at kontakte 
bestyrelsen eller AAB´s projektle-
der allerede nu, hvis du har 
spørgsmål eller kommentarer til 
projektet. 
Tlf. 33 76 01 28 / 
Mail: mla@aab.dk 
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INFORMATIONSMØDE OM RENOVERINGSSAGENINFORMATIONSMØDE OM RENOVERINGSSAGENINFORMATIONSMØDE OM RENOVERINGSSAGENINFORMATIONSMØDE OM RENOVERINGSSAGEN    
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EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE MED AFSTEMNINGEKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE MED AFSTEMNINGEKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE MED AFSTEMNINGEKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE MED AFSTEMNING    
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FREMOVER 


