
Facader og altaner
Indretning af lejligheder

Udearealer

Projektoplæg og skema til dine bemærkninger
Sammen med dette nyhedsbrev får du oplæg til projektet.  
Oplægget er inddelt i de tre temaer:

Materialet er udarbejdet af JJW Arkitekter, som er totalrådgiver på
projektet. Bagerst i materialet  er et skema, hvor du kan notere dine
bemærkninger. Skemaet afrives og afleveres i Fælleshusets postkasse. 
Du kan også udfylde skemaet digitalt. Scan QR-koden til højre for teksten
eller find skemaet på hjemmesiden blokland-renovering.dk.

VI HAR BRUG FOR DIT INPUT!
Det er stadigt ikke er muligt,  at  mødes fysisk. 
Derfor har byggeudvalget sammen med rådgiverne
lavet en ny plan for,  hvordan Bloklands beboere kan se, sti l le
spørgsmål og kommentere arkitekternes planer for
renoveringen. 

NYT OM HELHEDSPLANEN
M A R T S  2 0 2 1

Informat ion om Bloklands helhedsplan
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Torsdag 18. marts og fredag 19. marts klokken 15-18 afholder vi
arrangementet "Spørg arkitekten" i  Fælleshuset.  Her får du mulighed for at
tale med arkitekten om projektforslaget.  

Vi  følger naturl igvis al le retningslinjer,  så der kun er f ire beboere inde ved
arkitekten ad gangen. 

Du skal bruge mundbind, hvis du vi l  deltage.

Det kræver ingen t i lmelding at deltage. Du skal blot møde op i  t idsrummet. 

SPØRG ARKITEKTEN

SE UDSTILLING VED FÆLLESHUSET
På Fælleshusets terrasse kan du se en model i  fuld størrelsen
på de nye altaner.  Den er opsti l let ,  så du kan få en fornemmelse
af størrelsen på de nye altaner.  

Arkitekterne laver også plancher som bliver opsat i
Fælleshusets vinduer,  så du kan se dem udefra.  

SE VIDEO MED ARKITEKTEN

Du kan se en video med arkitekten, der viser rundt i  Blokland og fortæller
om planerne for renoveringen. 
Videoen kan ses på blokland-renovering.dk og på 
beboer-TV fra fredag 26. marts.  

BYGGEUDVALGET, RÅDGIVERNE OG BO-VEST HÅBER i  VIL BIDRAGE MED
KOMMENTARER OG BETRAGTNINGER OM PROJEKTET -  PÅ TRODS AF DEN
ALTERNATIVE FORM!


