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Kære beboere i Store Hus
Hvad er der sket siden sidst:
Den fysiske helhedsplan blev vedtaget med afde-
lingsmøde i  oktober 2020, indeholdende renove-
ring af  Store Hus og sammenlægningsboliger for 
svalegang 3 i blok 2+3. 

Siden sidste år har Byggepartnerskabet registreret 
de boliger, der skal sammenlægges, og projekteret 
videre på renoveringen og ombygningen, så vi er 
blevet klogere på, hvordan det kan udføres.

Kort opsamling fra dialogmøde:
Onsdag den 9. marts havde vi dialogmøde i Aulaen.
Her fortalte Byggepartnerskabet om den fysiske 
helhedsplan og hvad der arbejdes med. 

Der var eft erfølgende dialog om udskift ning af  
radiatorer i alle boliger, og om det skal tilføjes hel-
hedsplanen. 
Vi fi k mange gode input og tanker fra de, der kom 
og deltog. Der var et ønske om at kende til øko-
nomien for udskift ning af  radiatorer og hvilken 
indfl ydelse det vil have på huslejen.

Byggepartnerskabet og KAB er nu ved at undersøge 
økonomien for udskift ning af  radiatorer. Vi ven-
der tilbage med yderligere information, når vi ved 
mere om, hvorvidt tilføjelse af  radiatorer vil give 
en huslejestigning.

Nyt om genhusning:
Den permanente genhusning af  de beboere, der 
ikke vil tilbage til deres bolig i Store Hus eft er sam-
menlægningen, er påbegyndt. 

De beboere, der gerne vil tilbage til deres bolig eft er 
sammenlægningen, vil blive midlertidigt genhuset 
umiddelbart op til renoveringens start. 

De beboere, der fl ytter tilbage til en sammenlagt 
bolig, vil skulle genhuses i ca.14 uger.

Hvis du har spørgsmål om genhusningen er du 
velkommen til at kontakte genhusningsrådgiver 
Katinka Ruud Rydén på tlf. 23 44 14 51 eller mail 
karr@kubenman.dk.

Hvad med det, der ikke er en del af renove-
ringsprojektet:
Facaderne i boligerne, som er et fokusområde for 
afdelingen, indgår ikke i helhedsplanen. 

Der er endnu ikke fundet støttemuligheder til at 
udskift e eller renovere facaderne, men der arbejdes 
fortsat på at fi nde en løsning for at afhjælpe proble-
merne med indeklimaet.  

Hvad skal der ske nu:
• Byggepartnerskabet vil sammen med KAB  
 undersøge økonomien for tilføjelse af  ud- 
 skift ning radiatorer til helhedsplanen
• Der søges om byggetilladelse til projektet i  
 foråret 2022
• Der vil blive afholdt informationsmøde 
 inden sommerferien 2022
• Forventet opstart af  renoveringen og 
 arbejderne i sommeren 2022

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen, 
Byggepartnerskabet &os
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