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Status

Der er de seneste måneder blevet arbejdet 
intenst på helhedsplanen for afdelingen.

Det betyder, at renoveringsprojektet nu har 
nået en vigtig milepæl. Vi har den 22. juni 
2020 modtaget tilsagn om støtte til helheds-
planen fra Landsbyggefonden.

Bo42 har i forbindelse med gennemførelsen 
af helhedsplanen indgået en aftale med 
Kuben Management om bygherrerådgivning. 

Vi vil sammen med de tekniske rådgivere 
sikre afdelingen og beboerne en god 
gennemførelse af helhedsplanen.

Fremrykket proces for helhedsplan

I midten af marts blev Bo42 kontaktet af 
Landsbyggefonden med en åbning, der 
muliggjorde en hurtig godkendelse af 
helhedsplanen med henblik på at sikre 
fortsat beskæftigelse i byggebranchen. 

I de efterfølgende måneder er 
helhedsplanens indhold, finansiering og 
lejekonsekvenser blevet afklaret.

De overordnede rammer er godkendt i Bo42s 
bestyrelse, i Bornholms Regionskommune og 
Landsbyggefonden. 

Beboernes godkendelse af helhedsplanen har 
dog afventet, at vi nu igen kan begynde at 
afholde afdelingsmøder. Hvilket ikke tidligere 
har været muligt på grund af Corona-
situationen og begrænsning i forsamlings-
mulighederne.

Møder i afdelingen 

Det er nu igen muligt at afholde møder i 
afdelingen, hvorfor du vil blive inviteret til et 
ekstraordinært afdelingsmøde den 22. 
september 2020, hvor du vil blive 
præsenteret for indholdet i helhedsplanen, 
herunder finansiering, lejekonsekvenser, 
genhusning og den videre proces.

Det er vort håb at helhedsplan godkendes af 
afdelingsmødet den pågældende aften. 

Vi udsender inden mødet en informations-
folder om renoveringsprojektet.  

Den 15. september 2020 afholdes ordinært 
afdelingsmøde for alle beboere i NordParken. 

Der udsendes særskilte indkaldelser til 
møderne. 

Arbejdsgrupper

Hvis helhedsplanen godkendes, inviteres du 
til at deltage i et arbejdsgruppeforløb.

I arbejdsgruppen får du mulighed for at 
komme med input til konkrete dele af 
projektet.

Arbejdsgruppemøderne afholdes i løbet af 
oktober og november om eftermiddagen på 
hverdage. Du vil modtage mere information 
om dette senere i processen. 

Du ønskes en god sommer!


