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Helhedsplanen er godkendt!

Helhedsplanen for Afdeling 56 blev på 
afdelingsmødet afholdt den 22. september 
vedtaget med 108 stemmer for, 8 stemmer 
imod og 6 blanke stemmer. 

Det betyder, at vi kan fortsætte processen 
mod en renovering af afdelingen. 

Det videre arbejde handler bl.a. om at få 
detaljeret og beskrevet projektet, 
sideløbende med udarbejdelsen af 
udbudsmaterialet. Dette betyder også, at 
beboerinddragelsen sættes i gang nu. 

Arbejdsgruppens formål

Det er til arbejdsgruppemøderne, at I får 
mulighed for at sætte jeres aftryk på 
helhedsplanen ved at komme med forslag 
og input til det nuværende projekt. 
Dermed sikres det, at jeres ønsker og viden 
indarbejdes i projektet. 

Hvordan og hvorledes 
arbejdsgruppemøderne afholdes afhænger 
af antal tilmeldte og den fremtidige 
situation ift. covid-19. 

Den kommende proces

I de kommende måneder vil projektet 
uddybes og detaljeres yderligere, og der 
afholdes arbejdsgruppemøder med jer 
beboere. Dette vil danne grundlaget for 
udbudsmaterialet og betyder, at projektet 
kan udbydes til en række entreprenører i 
foråret 2021. Denne proces skal afklare 
hvem der, som udførende entreprenør, 
skal stå for at udføre renoveringen. 

Inden byggeriet endeligt kan startes op i 
foråret 2022, skal Landsbyggefonden og 
Bornholms Regionskommune godkende 
helhedsplanens tekniske og økonomiske  
grundlag (skema B). Det forventes, at alle 
boliger er færdigrenoveret i sommeren 
2024.

Vi vil gennem nyhedsbreve holde jer 
løbende orienteret om arbejdet med 
helhedsplanen. 

Fremadrettet vil nyhedsbreve blive 
fremsendt pr. mail samt offentliggjort på 
Bo42s hjemmeside.

Vi kan anbefale at du sender oplysning om 
navn, adresse og mailadresse 
til:bo42@bo42.dk
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INDBYDELSE TIL ARBEJDSGRUPPEMØDER

Arbejdsgruppemøder

I arbejdsgruppen kan beboere videregive 
deres ønsker omkring detaljer i projektet 
fx indretningen af boligerne, materialer 
mv. For at nå omkring alle aspekter af 
helhedsplanen inddeles møderne med 
arbejdsgruppen i forskellige hovedtemaer 
og afsluttes med et opsamlende møde. 

I nedenstående oversigt præsenteres de 
overordnede temaer for 
arbejdsgruppemøderne.  

Tilmelding

For at deltage i arbejdsgruppemøderne 
skal I tilkendegive, hvis I ønsker at deltage. 
Det sker ved at sende en mail til konsulent 
Trine Suhr på mail trsu@kubenman.dk 
med jeres navn, telefonnummer og 
adresse eller ved at ringe på tlf. 2488 4984 
(i tidsrummet kl. 9-15) senest d. 21. 
december 2020. 

I får nærmere besked om, hvor og hvordan 
arbejdsgruppemøderne afholdes, når vi 
ved, hvor mange der ønsker at deltage. 
Når vi er afklaret om dette, modtager I en 
separat indbydelse til 
arbejdsgruppemøderne, hvor I kan læse 
mere om forløbet. 

Indhold 

Tema: Indretning af boliger 
1. Introduktion til forløb 
2. Præsentation og drøftelse af materiale/skitser  

Tema: Udearealer og beboerhus  
1. Opfølgning på temaet fra arbejdsgruppemøde l
2. Præsentation og drøftelse af materiale/skitser

Tema: Opsamling på arbejdsgruppemøde l og ll 
1. Præsentation og drøftelse af revideret  
materiale/skitser

Aktivitet

Arbejdsgruppemøde l 

Arbejdsgruppemøde ll 

Arbejdsgruppemøde lll

Tid og sted 

Information følger 

Information følger 

Information følger


