
Den 18. juni holdt BO-VEST og helhedsplanens rådgiver møde
med Landsbyggefonden. 

Rådgivernes gennemgang af helhedsplanen har vist, at der ikke
er penge nok til at lave renoveringen som planlagt. Mødet
handlede derfor om muligheden for at få yderlige støtte fra
Landsbyggefonden og om, hvordan renoveringen kan laves på
en billigere måde der samtidig sikrer at ideen med
helhedsplanen er intakt.

Det var et positivt møde. Landsbyggefonden anerkendte rådgivernes
forslag til ændringer som kan gøre renoveringen billigere.

Fonden var også umiddelbart positiv overfor at øge støtten til Bloklands
renovering. Men fonden mangler nu at modtage det reviderede budget.
Det er planlagt i september når rådgiver har regnet på det.

Det er dog først når entreprenørerne har givet tilbud på arbejdet og
Landsbyggefonden har godkendt det bedste tilbud, at vi præcist ved,
hvordan økonomien kommer til at se ud.

BO-VEST og helhedsplanens rådgiver JJW har
holdt møde med Landsbyggefonden. Der er,  som
det ser ud nu, ikke penge nok t i l ,  at  renoveringen
kan gennemføres som planlagt.  Derfor er BO-VEST
og rådgiverne kommet med forslag t i l ,  hvordan
man kan udføre helhedsplanens intentioner uden
kvalitetstab og samtidig spare nogle penge.

NYT OM HELHEDSPLANEN
om renover ingen af  Blokland

POSITIVT MØDE MED
LANDSBYGGEFONDEN

HUSK!Du finder også nyt omhelhedsplanen påBloklands Beboer-TVpå kanal 98 



Den lange P-plads øst for den lange blok indrettes uden, at
der ændres på voldene. 
Elevatorerne flyttes udenpå bygningerne i elevatortårne. 
Indretningen af seniorboliger og sammenlægnings-boligerne
i Blok A ændres.

I seneste nyhedsbrev kunne du læse, at rådgivernes granskning
af helhedsplanens grundlag, har vist at der ikke er råd til at
gennemføre renoveringen som planlagt. Derfor har rådgiverne
den seneste tid arbejdet på at tilpasse planerne for
renoveringen af Blokland.

På afdelingsbestyrelsesmødet 24. juni præsenterede rådgiverne
derfor en række ændringsforslag, der kan gøre renoveringen
billiger, uden at den bliver dårligere.

De ændringer, der lige nu bl.a. bliver arbejdet på, handler om: 

Ingen af ændringerne vil betyde, at renoveringen bliver
dårligere. Hverken byggeteknisk eller arkitektonisk. Tværtimod
kan det være med til at give bygningen mere karakter.

Der bliver stadig arbejdet på at justere planerne, så ingenting er
sikkert endnu. Når planerne og økonomien falder på plads,
bliver du informeret.

MINA TAGER SIG AF
BLOKLANDS GENHUSNING

Hvis du har spørgsmål til genhusning i Blokland, er
det Mina El Abdouni, som svarer. Hun tager sig nu
af Bloklands genhusning. 

Det er hende, der får din mail, når du skriver til
genhusning@bo-vest.dk og tager telefonen, når du
ringer 88 18 08 80 og vælger genhusning.

MULIGE ÆNDRINGER I
HELHEDSPLANEN
Rådgiverne arbejder på at t i lpasse planere for
renoveringen af Blokland, så renoveringen
bliver bi l l igere at gennemføre.

Det er Mina, som hjælper dig, hvis du
skal genhuses. 


