
Beboerkommunikation er meget mere end obligatoriske varslinger. Vi bidrager 
med redaktionelle ressourcer, der skaber klarhed og forståelse.

Vores kendskab til den beboerdemokratiske proces og forståelse for de trin, 
en renoveringssag skal igennem før, under og efter udarbejdelsen af en hel-
hedsplan, gør os til en attraktiv samarbejdspartner, der kan hjælpe jer med at 
formidle de komplicerede budskaber i et klart sprog, der er til at forstå. 

 - Kortlægning af beboermålgruppen
 - Relevante kommunikationsplatforme
 - Udarbejdelse af artikler, information, video

KONTAKT 

BL’s Konsulentcenter
Bjarne Zetterström 
Mobil: 21 41 30 21   
Tlf: 33 76 20 30 
E-mail: bz@bl.dk

eller

tuen
Andres Møller
Mobil: 20 42 94 20
Tlf: 86 21 30 00
E-mail: atom@tuen.dk

www.bl.dk/kurser-og-raadgivning/
produktkatalog/kommunikation

RULLENDE REDAKTION 
I FORBINDELSE MED 
RENOVERINGSPROJEKTER OG 
FYSISKE HELHEDSPLANER

Forløbet med helhedsplanerne i afdeling 1 og 6 har – mildt sagt – været forbundet med mange 
uforudsete udfordringer, fejl og mangler. På trods af dette kan Løgstør Boligforening nu tilbyde 
nyrenoverede boliger, der er blevet rigtig gode, funktionelle og lyse. Beboerne er meget glade for 
deres nye hjem, og der er stor efterspørgsel efter vores nye boliger.

I denne beboeravis kan du læse om de nye boliger i afdeling 1 og 6. Du kan læse om helhedspla-
nerne, og om de udfordringer, problemer og budgetoverskridelser, der har ramt byggesagerne.

Kaster man et kig ned over projekt-
planen for de to store helheds-

planer i afdeling 1 og 6 kan man se, at 
de indenfor kort tid skal afsluttes. I 
hovedparten af de nyrenoverede boli-
ger er beboerne da også vendt tilbage, 
mange nye beboere er kommet til, og 
alt skulle – efter planen – være godt.

Når vi alligevel gerne vil orientere alle 
beboere om helhedsplanerne, skyldes 
det, at der under renoveringsarbejdet 
er opstået mange uforudsete tekniske 
udfordringer og ekstraopgaver. Det 
har ikke alene betydet, at projekterne 
er forsinkede, men også at budgettet 
for begge renoveringsprojekter er 
overskredet. 

Vi har bedt eksterne journalister om 
at lave denne lille avis som optakt til 
den ekstraordinære generalforsamling 
med fokus på de to renoveringssager. 
Og vi håber derved, at du som beboer 
føler dig velorienteret og motiveret 
til at møde op på onsdag. Her vil det 
foreløbige byggeregnskab blive gen-
nemgået. 

God læselyst og på gensyn på onsdag, 
den 27. september kl. 19.00 på  
Pavillon Christians Minde, Løgstør. 

Jørgen Albrektsen, forretningsfører

Bag om 
renoverings-
sagen

Septem
ber 2017

Beboeravis

LØGSTØR BOLIGFORENING
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Renovering af
Skanseparken Aug/Sept. 2017

ARBEJDET 
GÅR I GANG IGEN
Efter en lang periode, hvor vi har 
ventet på nyt omkring renoverin-
gen af Skanseparken, vil håndvær-
kerne igen få deres daglige gang i 
området.

Det ligger nu fast, at den gamle 
blok 1 i afdeling 107 skal totalre-
noveres og indrettes med 39 nye 
boliger i forskellige størrelser. Der 
bliver tale om attraktive lejlighe-

der, der vil fremstå helt nye, når 
de er indflytningsklar i begyndel-
sen af 2019.

I de kommende uger vil entrepre-
nøren også arbejde med færdig-
gørelsen af de grønne arealer i 
Skanseparken. På oversigtskortet 
inde i nyhedsbrevet kan du se, 
hvor og hvornår de kommer rundt 
i området.

I perioden, hvor blok 1 bliver reno-
veret, vil der være hegn omkring 
den gamle blok 2. 

I dette nyhedsbrev kan du se 
status for de forskellige arbejder 
rundt omkring i Skanseparken.

23 Visualisering_facade mod nord
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Vi spotter og formidler historier fra beboernes hverdag, som i mange tilfælde 
det råstof, der kan bidrage til at få positiv opmærksomhed omkring renover-
ingsprojektet og forebygge klassiske konflikter mellem beboere, boligorgani-
sation og byggeledelse og entreprenører.

Pris afhænger af omfang og behov.

Kommunikationspakken tilbydes af BL i samarbejde med konsulenthuset tuen, 
der  har fungeret som rådgiver for en bred vifte af almene boligorganisationer.

Om få dage er det tid til det årlige af-
delingsmøde, og dermed også en god 
anledning til at møde naboer, medar-
bejdere fra driften og boligselskabets 
administration. Det er på afdelings-
mødet, at du som beboer kan få svar 
på dine spørgsmål om, hvad der sker i 
afdelingen. 

På afdelingsmødet kan du også få en 
aktuel status på den store renovering, 
som nu i et par år har præget vores 
afdeling. Håndværkerne er nu så langt, 
at mange beboere for alvor har oplevet 
de positive resultater af renoveringen. 
Andre lever stadig midt i byggerodet, 
og enkelte kan se frem til, at det bliver 
deres tur. Efter planen er hele renove-
ringen færdig i løbet af et år.

Vi har i dette nyhedsbrev talt med et 
par beboere, der er vendt hjem til deres 
nyrenoverede lejligheder. Og vi kan 
godt afsløre her, at det har været en 
god oplevelse for dem. Også selv om 
der undervejs har været en del ’knaster’, 
der skulle høvles.

På afdelingsmødet, den 5. september, 
kan du få svar på dine spørgsmål om 
renoveringen.

August
2017
Nr.13ENGPARKEN

Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7

Engparken – godt på vej
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N
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KALUNDBORG FJORD
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KLOSTERSKOV

Elevatorkerne

Ovenlys

Skalmurfacade

Perforeret 
murværk med 
indvendig glas

Eksisterende facade

Gennemgående lysskakt

Store vinduesåbninger der slipper lys ind i 
opgangen samtidig som beboerne får overblik 
og udsyn over ankomsten. 

Brystningshøjde på 500mm gir mulighed for 
ophold i vinduesnicher.

En løsningsmodel kunne være at udskifte vinduer og døre til træ/
alu med smalle vinduesrammer

Plastvinduer, som der sidder i de fleste afdelingernes ejen-
domme i dag har en meget bred ramme og dermed i reduceret 
glasareal. Eksist. teglfacade

Eksist, forhold
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Tilgængelighed 

Eksempel 
Nørre Alle 51, th.

Baggrund

Udarbejdelsen af nærværende Helhedsplan udspringer af et ønske fra 
Boligselskabet FOB i Kalundborg og afdelingsbestyrelserne i afdeling 
8,9,14 og 21 om at få belyst mulighederne for en genopretning og for-
bedring af afdelingernes bygninger, installationer, udearealer og fælles 
aktiviteter. Bebyggelsernes alder svinger mellem 40 og 95 år 

Udfordinger

Boligerne og udearealerne er som udgangspunkt udmærket disponeret 
og boligerne har været tidssvarende lejligheder i den tid de er bygget. 
Kvaliteter som uderum i form af vestvendte altaner, godt lysindfald fra 
de store glaspartier samt en udførelse i generelt gode materialer er ken-
detegnende for boligerne og ejendommene i afdelingerne.  Tiden er blot 
nu løbet fra bebyggelserne. Højere krav til boligstandard, plads, ind-
retning, udstyr samt elevator er udfordringer, som boligforeningen står 
over for. Tendensen med stor fraflytning, flere tomgangslejligheder samt 
lejlighedstyper, som er svære at udleje, er et stigende problem.
En parameter for at kunne holde på de eksisterende beboere samt til-
trække nye, er at gøre området, opgangene og boligerne mere tilgæn-
gelige. I dag er der kun få lejligheder, hvor det er muligt at gå niveaufrit 
ind i sin bolig. Direkte niveaufri adgang via elevator til en gennemtænkt 
tilgængelighedslejlighed vil tiltrække nye lejere som ældre, dårligt gåen-
de og børnefamilier, samt vil give grundlaget for, at de nuværende ældre 
beboere vil kunne blive boende i længere tid i deres boliger. 
Et indtryk man får, når man nærmer sig boligområdet, er en fornemmelse 
af forladthed. Blokkene ligger smukt i grønne omgivelser, men det virker 
som om de grønne græsarealer, der ligger mellem bygningerne, ikke må 
betrædes. Udearealerne er med enkelte undtagelser ikke aktiveret og 
ligger derfor ubrugte hen. Områderne trænger til et løft, som kan gøre 
at man får lyst til at bevæge og opholde sig i de fælles udearealer. En 
nedbrydning af de skarpe overgange mellem offentlige og private rum 
kan også være med til at skabe større fællesfølelse i afdelingerne.
Sammen med nutidens og fremtidens beboerkrav til en højere boligstan-
dard står boligforeningen over for tiltagende udfordringer med en byg-
ningsmasse, som bærer præg af nedslidning og reduceret restlevetid på 
en række bygnings- og installationskomponenter. Synlig nedbrydning 
af murværket ved jordniveau, slidte plastikvinduer, mørke opgange og 
lejligheder med gamle installationer, smalle køkkener og baderum med 
manglende ventilation samt kolde ydervægge er nogle af de områder 
der skal tages hånd om, hvis der skal tiltrækkes nye beboere.

Vision 

Der ønskes skabt et fremtidssikret boligkompleks med et udbud af at-
traktive og varierede boligtyper, der tilgodeser behovet for boliger for en 
bred vifte af boligsøgende i Kalundborg Kommune. Der ønskes således 
skabt en forskelligartet boligbebyggelse i mindre enheder, der kan give 
afsæt til blandet beboersammensætning og gøre det nemmere for be-
boerne at få større tilknytning til området.
Boligerne skal være energirigtige og leve op til dagens boligstandard 
mht. boligstørrelse, bad- og køkkenforhold samt altaner/terrasser, og 
det skal sikres, at der for et tilstrækkeligt antal boliger opleves god til-
gængelighed også for beboere med dårlig mobilitet.

I forhold til bebyggelsens ude- og fællesarealer, skal der skabes indby-
dende mødesteder, herunder et fælles beboerhus, og de fælles møde-
steder skal skabe gode udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper og 
dermed bidrage til skabelse af godt naboskab. Der skal ved etablering 
af fælles udearealer bl.a. indtænkes velafgrænsede stiforløb med udsyn 
og overblik, herunder tilstrækkelig belysning.

HELHEDSPLAN
Maj 2016

Vinduer

De fleste vinduer i afdelingerne er slidte, har en dårlig isoleringsværdi og 
er udført uden friskluftventiler.
Hvis man vælger at efterisolere ydervæggene, medfører det en markant 
forøgelse af vægtykkelsen. De dybe vindueshuller vil som nævnt forringe 
dagslyset i boligerne. Der er flere måder, hvorpå man kan trække mere 
dagslys ind. Den mest oplagte løsning er at sætte nye vinduer/døre i med 
en smallere ramme. En anden mulighed er at udvide hullerne, enten i 
form af større vinduer eller ved at fjerne brystningerne under de eksiste-
rende vinduer og montere en fransk altan. Et større glasareal i facaden 
har også den fordel, at lejlighederne får bedre udsigt. 

En anden løsning kunne være at skære lysningerne skrå, så man kan 
trække lyset ind i retning af solen.

Små værelser og køkkener kan tilføres en stor kvalitet, hvis vinduerne i 
rummet udskiftes med enten en sidde- eller stå-karnap. Montering af kar-
napper, franske altaner og vinduer i forskellige størrelser kan være med 
til at give nogle spændende og varierede facader.

For at sikre det fremtidige indeklima i lejlijhederne  skal de fremtidige 
vinduer skal udføres med friskluftventiler.

Facader

Området er som udgangspunkt harmonisk, set ud fra et arkitektonisk 
synspunkt. De fleste af husene er bygget 1950-1960´erne med røde, 
blødstrøgne mursten og røde tegltage med de klassiske problemer fra 
denne byggeperiode med opstigende grundfugt, store kuldebroer ved 
vinduer/altaner og dårligt isolerede ydervægge. Der er et par af blokkene, 
der er opført i slutningen af 1970’erne. De har bedre isolerede ydervæg-
ge, men er opført med maskinsten og er ikke lige så smukt proportionere-
de, som de øvrige bygninger i området.

De næste sider viser bud på, hvordan facadeudtrykkene kunne blive i 
forbindelse med en renovering, og hvilke materialer der kunne være med 
til at skabe et varieret, med samtidig harmonisk udtryk. Bebyggelsen er 
som nævnt opført i perioden 1950-1979. De fleste af bygningerne er der-
for muret op med ydervægge af enten massive eller hule mure i teglsten. 
Hulmure fra den tid er ofte udført med faste bindere og et hulrum mellem 
teglstensvæggene på 70 mm. Det betyder, at facaderne generelt har en 
ringe isoleringsværdi, og det kræver derfor en væsentlig efterisolering, 
hvis bygningerne skal komme til at fungere som moderne kvalitetsboliger. 
 

Efterisolering af facaderne

Efterisolering af facaderne er dog ikke helt uproblematisk. Hvis man væl-
ger den ”nemme” løsning og påfører en isoleret væg indvendigt, kan der 
opstå en uheldig kondensering i vægkonstruktionen, som i værste fald 
kan forårsage skimmelsvamp samt råd- og svampeangreb i de bærende 
konstruktioner.
 
Den ”rigtige” løsning er at efterisolere udvendigt. Det ekstra lag på fa-
caden giver dog nogle andre udfordringer, som dybere vindueshuller og 
afslutningerne ved tagfoden, de steder hvor der ikke er noget udhæng 
på taget.

En konsekvens af de dybe vindueshuller kan være, at dagslysindtaget 
reduceres væsentligt, den visuelle kvalitet forringes og elforbruget til be-
lysningen bliver større.  Løsningsforslaget på det problem kunne være at 
udvide vinduesarealet eller at skære/pudse falsene på vinduerne skrå.
 
I den eksisterende bebyggelse er der flere steder, hvor der ikke er noget 
udhæng på tagene. I de tilfælde foreslås det, at man, hvis tagkonstrukti-
onen skal bevares, forlænger spærene ved at laske konstruktionstræ på 
de eksisterende spær.

Tilgængelighed / sammenlægning

Eksempel 
Nørre Alle 37, tv.

Renovering

Eksempel 
Nyvangsvej 14-16

Fremtidens lejligheder

Fremtidens trappeopgang med elevator Eksempel på altaner 

Bygning 
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BEBOERINFORMATION 
OM RENOVERINGEN 
AF AFDELING 21

Kære beboer i afdeling 21
Et langt forløb nærmer sig nu sin 
afslutning, og vi kan nu præsentere 
renoveringsplanerne for Stationsvej 
12-14, Slagelsevej 12-14 og Elmevæn-
get 5-11. 

I løbet af efteråret skal beboerne i 
afdelingen beslutte, om vi skal gen-
nemføre den renoveringsplan, som vi 
præsenterer i denne folder. 

Siden beboermødet før sommerferien 
har boligforeningens rådgivere arbej-
det på den endelige plan og været i 
dialog med Landsbyggefonden for at 
få tilsagn til en løsning, der så vidt 
muligt også tilgodeser de beboerøn-
sker, der er fremsat.

Planen, som du kan se præsenteret 
på de følgende sider, er kort sagt det 
bedste, vi kan opnå med støtte fra 
Landsbyggefonden. Ikke alle vores øn-
sker er opfyldt. Men vi får et tilskud 

fra Landsbyggefonden, som sætter 
os i stand til at løfte en stor renove-
ringsopgave.

Derfor opfordrer vi beboerne til at 
stemme ja til helhedsplanen.

Inden afstemningen skal alle imid-
lertid have mulighed for at se, hvad 
planen rummer, og vi har derfor plan-
lagt en grundig beboerinformation om 
projektet. Du er derfor inviteret til 
orienteringsmøde torsdag 22. sep-
tember kl. 18.30 i beboerlokalet ved 
Elmevænget 7. Her vil vi gennemgå 
planen i detaljer, og der er mulighed 
for at stille spørgsmål.

Vi håber på stort fremmøde.
Vel mødt.

FOB Kalundborg

BEBOER- 
INFORMATION:

I forbindelse med beboermødet før 
sommerferien husstands-

omdelte vi en beboerinfor-
mation som den du sidder 

med i hånden nu. Den 
første udgave kan ses på 
fob-bolig.dk eller hentes 

på boligforeningens 
kontor.
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Tilgængelighed 
Eksempel Nørre Alle 51, th.

Baggrund

Udarbejdelsen af nærværende Helhedsplan udspringer af et ønske fra 

Boligselskabet FOB i Kalundborg og afdelingsbestyrelserne i afdeling 

8,9,14 og 21 om at få belyst mulighederne for en genopretning og for-

bedring af afdelingernes bygninger, installationer, udearealer og fælles 

aktiviteter. Bebyggelsernes alder svinger mellem 40 og 95 år Udfordinger
Boligerne og udearealerne er som udgangspunkt udmærket disponeret 

og boligerne har været tidssvarende lejligheder i den tid de er bygget. 

Kvaliteter som uderum i form af vestvendte altaner, godt lysindfald fra 

de store glaspartier samt en udførelse i generelt gode materialer er ken-

detegnende for boligerne og ejendommene i afdelingerne.  Tiden er blot 

nu løbet fra bebyggelserne. Højere krav til boligstandard, plads, ind-

retning, udstyr samt elevator er udfordringer, som boligforeningen står 

over for. Tendensen med stor fraflytning, flere tomgangslejligheder samt 

lejlighedstyper, som er svære at udleje, er et stigende problem.

En parameter for at kunne holde på de eksisterende beboere samt til-

trække nye, er at gøre området, opgangene og boligerne mere tilgæn-

gelige. I dag er der kun få lejligheder, hvor det er muligt at gå niveaufrit 

ind i sin bolig. Direkte niveaufri adgang via elevator til en gennemtænkt 

tilgængelighedslejlighed vil tiltrække nye lejere som ældre, dårligt gåen-

de og børnefamilier, samt vil give grundlaget for, at de nuværende ældre 

beboere vil kunne blive boende i længere tid i deres boliger. 

Et indtryk man får, når man nærmer sig boligområdet, er en fornemmelse 

af forladthed. Blokkene ligger smukt i grønne omgivelser, men det virker 

som om de grønne græsarealer, der ligger mellem bygningerne, ikke må 

betrædes. Udearealerne er med enkelte undtagelser ikke aktiveret og 

ligger derfor ubrugte hen. Områderne trænger til et løft, som kan gøre 

at man får lyst til at bevæge og opholde sig i de fælles udearealer. En 

nedbrydning af de skarpe overgange mellem offentlige og private rum 

kan også være med til at skabe større fællesfølelse i afdelingerne.

Sammen med nutidens og fremtidens beboerkrav til en højere boligstan-

dard står boligforeningen over for tiltagende udfordringer med en byg-

ningsmasse, som bærer præg af nedslidning og reduceret restlevetid på 

en række bygnings- og installationskomponenter. Synlig nedbrydning 

af murværket ved jordniveau, slidte plastikvinduer, mørke opgange og 

lejligheder med gamle installationer, smalle køkkener og baderum med 

manglende ventilation samt kolde ydervægge er nogle af de områder 

der skal tages hånd om, hvis der skal tiltrækkes nye beboere.

Vision 
Der ønskes skabt et fremtidssikret boligkompleks med et udbud af at-

traktive og varierede boligtyper, der tilgodeser behovet for boliger for en 

bred vifte af boligsøgende i Kalundborg Kommune. Der ønskes således 

skabt en forskelligartet boligbebyggelse i mindre enheder, der kan give 

afsæt til blandet beboersammensætning og gøre det nemmere for be-

boerne at få større tilknytning til området.

Boligerne skal være energirigtige og leve op til dagens boligstandard 

mht. boligstørrelse, bad- og køkkenforhold samt altaner/terrasser, og 

det skal sikres, at der for et tilstrækkeligt antal boliger opleves god til-

gængelighed også for beboere med dårlig mobilitet.
I forhold til bebyggelsens ude- og fællesarealer, skal der skabes indby-

dende mødesteder, herunder et fælles beboerhus, og de fælles møde-

steder skal skabe gode udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper og 

dermed bidrage til skabelse af godt naboskab. Der skal ved etablering 

af fælles udearealer bl.a. indtænkes velafgrænsede stiforløb med udsyn 

og overblik, herunder tilstrækkelig belysning.
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Vinduer
De fleste vinduer i afdelingerne er slidte, har en dårlig isoleringsværdi og 

er udført uden friskluftventiler.
Hvis man vælger at efterisolere ydervæggene, medfører det en markant 

forøgelse af vægtykkelsen. De dybe vindueshuller vil som nævnt forringe 

dagslyset i boligerne. Der er flere måder, hvorpå man kan trække mere 

dagslys ind. Den mest oplagte løsning er at sætte nye vinduer/døre i med 

en smallere ramme. En anden mulighed er at udvide hullerne, enten i 

form af større vinduer eller ved at fjerne brystningerne under de eksiste-

rende vinduer og montere en fransk altan. Et større glasareal i facaden 

har også den fordel, at lejlighederne får bedre udsigt. 

En anden løsning kunne være at skære lysningerne skrå, så man kan 

trække lyset ind i retning af solen.Små værelser og køkkener kan tilføres en stor kvalitet, hvis vinduerne i 

rummet udskiftes med enten en sidde- eller stå-karnap. Montering af kar-

napper, franske altaner og vinduer i forskellige størrelser kan være med 

til at give nogle spændende og varierede facader.
For at sikre det fremtidige indeklima i lejlijhederne  skal de fremtidige 

vinduer skal udføres med friskluftventiler.

Facader

Området er som udgangspunkt harmonisk, set ud fra et arkitektonisk 

synspunkt. De fleste af husene er bygget 1950-1960´erne med røde, 

blødstrøgne mursten og røde tegltage med de klassiske problemer fra 

denne byggeperiode med opstigende grundfugt, store kuldebroer ved 

vinduer/altaner og dårligt isolerede ydervægge. Der er et par af blokkene, 

der er opført i slutningen af 1970’erne. De har bedre isolerede ydervæg-

ge, men er opført med maskinsten og er ikke lige så smukt proportionere-

de, som de øvrige bygninger i området.De næste sider viser bud på, hvordan facadeudtrykkene kunne blive i 

forbindelse med en renovering, og hvilke materialer der kunne være med 

til at skabe et varieret, med samtidig harmonisk udtryk. Bebyggelsen er 

som nævnt opført i perioden 1950-1979. De fleste af bygningerne er der-

for muret op med ydervægge af enten massive eller hule mure i teglsten. 

Hulmure fra den tid er ofte udført med faste bindere og et hulrum mellem 

teglstensvæggene på 70 mm. Det betyder, at facaderne generelt har en 

ringe isoleringsværdi, og det kræver derfor en væsentlig efterisolering, 

hvis bygningerne skal komme til at fungere som moderne kvalitetsboliger. 

 

Efterisolering af facaderneEfterisolering af facaderne er dog ikke helt uproblematisk. Hvis man væl-

ger den ”nemme” løsning og påfører en isoleret væg indvendigt, kan der 

opstå en uheldig kondensering i vægkonstruktionen, som i værste fald 

kan forårsage skimmelsvamp samt råd- og svampeangreb i de bærende 

konstruktioner. 
Den ”rigtige” løsning er at efterisolere udvendigt. Det ekstra lag på fa-

caden giver dog nogle andre udfordringer, som dybere vindueshuller og 

afslutningerne ved tagfoden, de steder hvor der ikke er noget udhæng 

på taget.

En konsekvens af de dybe vindueshuller kan være, at dagslysindtaget 

reduceres væsentligt, den visuelle kvalitet forringes og elforbruget til be-

lysningen bliver større.  Løsningsforslaget på det problem kunne være at 

udvide vinduesarealet eller at skære/pudse falsene på vinduerne skrå.

 
I den eksisterende bebyggelse er der flere steder, hvor der ikke er noget 

udhæng på tagene. I de tilfælde foreslås det, at man, hvis tagkonstrukti-

onen skal bevares, forlænger spærene ved at laske konstruktionstræ på 

de eksisterende spær.

Tilgængelighed / sammenlægningEksempel Nørre Alle 37, tv.

Renovering

Eksempel Nyvangsvej 14-16

Fremtidens lejligheder

Fremtidens trappeopgang med elevator

Eksempel på altaner 

Bygning 

Lejlighed 
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BEBOERINFORMATION 
OM RENOVERINGEN AF AFDELING 21

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
helhedsplanen for afdelingerne 8, 9, 
14 og 21 har været længe undervejs. 
Mange har måske fået det indtryk, 
at planerne aldrig blev til noget, var 
endt i en syltekrukke, eller at der var 
noget galt med hele processen.Det er vi kede af. Og vi ønsker, at alle 

misforståelser bliver ryddet af vejen. At gennemføre en helhedsplan, hvor 
Landsbyggefonden er involveret, 
tager meget lang tid. Ja – faktisk har 
’vores’ plan ikke været speciel lang tid 
undervejs – sammenlignet med andre 
boligorganisationer vel at mærke.Men nu er vi kommet så langt, at 

Landsbyggefonden har sagt ja til at 
støtte vores projekt. Og det betyder, 
at vi kan påbegynde den proces, hvor 
I som beboere i afdelingen skal tage 
stilling til planen. 

Det er i sidste ende jer, der skal god-
kende planen!

Det er en vigtig beslutning, og vi 
ønsker at alle beboere føler, at de har 
fået god information om projektet, er 

blevet hørt og har fået svar på deres 
spørgsmål. Derfor har vi blandt andet 
lavet denne beboerinformation. Og 
som det fremgår inde i bladet, har vi 
desuden planlagt en række informati-
onsmøder, inden den endelige beslut-
ning skal træffes.

I første omgang vil vi gerne – som tid-
ligere annonceret – invitere dig til:Informationsmøde  om helhedsplanentirsdag den 7. juni kl. 19.00

i festsalen, Nyvangsvej 27, kld., 
4400 Kalundborg 

Her vil vi gennemgå de temaer, som 
er beskrevet her i bladet, og der vil 
være mulighed for at stille spørgs-
mål til både boligforeningen samt de 
tekniske rådgivere.

Vi håber på stort fremmøde.
Vel mødt.

FOB Kalundborg

BEMÆRK: 
Bor du i Adelgade 32-42 
er din bolig IKKE en del 
af helhedsplanen, og du 

berøres derfor ikke 
af renoveringen.
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