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Informat ion om Bloklands helhedsplan

BLOKLANDS HELHEDSPLAN 
ER SENDT I UDBUD
Vi er ved at f inde en rådgiver,  der kan planlægge 
udførelsen af Bloklands helhedsplan.

Forberedelsen af en helhedsplan er en lang proces. I Blokland skal vi til at 
finde en totalrådgiver. Rådgiveren skal planlægge og færdigøre grundlaget 
for helhedsplanen, så håndværkerene kan udføre planerne. 
 
Totalrådgiver-opgaven er nu sendt i udbud. Det betyder, at interesserede 
firmaer kan give et tilbud på opgaven. Der er stor interesse for at få lov at 
byde. Derfor håber vi på, at få mange gode tilbud, at vælge mellem. 
 
Et udbud har to runder. De bedste af de firmaer, der gerne vil komme med et 
tilbud, udvælges. Det kaldes, at de bliver prækvalificeret. De valgte firmaer 
får mulighed for at se Blokland og stille spørgsmål, inden de byder på 
opgaven. Udbuddet varer frem til juni, hvor den nye totalrådgiver vælges.
 
Herefter skal den nye totalrådgiver planlægge, hvordan Bloklands renovering 
skal laves. Som  en del af den proces, vil der blive afholdt beboerworkshops.
 
Ifølge planen, er vi klar til at finde de håndværkere, der skal udføre selve 
byggeriet i juni 2020. Det betyder, at byggeriet kan gå i gang i efteråret 2020.
 
Læs mere om udbuddet og se en detaljeret tidsplan på www.blokland-
renovering.dk

Bloklands helhedsplan er 
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Beboere, der skal genhuses, 

inviteres t i l  møde

Ny renoveringshjemmeside

I  D E T T E  N U M M E R  
K A N  D U  L Æ S E  O M :



BLOKLAND HAR FÅET 
EN NY RENOVERINGS- 

HJEMMESIDE.
 

HER KAN DU FINDE 
INFORMATION OM 
HELHEDSPLANEN, 

TIDSPLANER, 
REFERATER OG 

KONTAKTOPLYSNINGER.

SKAL DU GENHUSES?
Skal du permanent genhuses, fordi du bor 
i  en af de boliger,  der skal r ives ned el ler 
forandres? Så har du mulighed for at 
mødes med Lise Kaas, der står for 
Bloklands genhusning. 

Har du spørgsmål til din genhusning?
Når renoveringen går igang er der beboere i Blokland som 
skal genhuses. For snart længe siden udfyldte de beboere 
et renoveringsskema. Hvis noget har ændret sig, siden du 
udfyldte skemaet eller du har spørgsmål eller kommentarer 
til din genhusning, har du nu mulighed for at drøfte det 
med Lise Kaas, der tager sig af planlægningen af 
genhusningen.
 
Kom forbi ejendomskontoret 25. april
Hvis du bor i en af de boliger, der skal rives ned eller 
forandres, som følge af helhedsplanen, modtager du snart 
en invitation til at komme forbi ejendomskontoret torsdag 
25. april kl. 12-18, og få en snak med Lise Kaas, der tager 
sig af planlægningen af genhusningen.
 
Du skal ikke aftale tid, men møde op mellem kl. 12-18.

blokland-renovering.dk


