
 
 
 

 
 

NY HJEMMESIDE OM HELHEDSPLANEN 
 
Vi er i gang med at oprette en ny hjemmeside om helhedsplanen. 
På projekthjemmesiden kan du fremover finde information om hel-
hedsplanen i afdeling 20: 
 
www.aab.dk/helhedsplan20 
 
Vi vil løbende omdele nyhedsbreve for at holde dig orienteret om, 
hvordan det går med helhedsplanen. 
 
Nyhedsbreve og informationsmateriale der tidligere er udleveret 
omkring helhedsplanen, vil alt sammen blive samlet på projekthjem-
mesiden.  
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KÆRE BEBOER I AFD. 20 
 
Det er efterhånden længe siden du 
modtog et eksemplar af historiebo-
gen og visionskataloget i din post-
kasse. Siden har der måske ikke 
været talt så meget om den plan-
lagte renovering af afdelingen.  
 
Men nu er der nyt.  
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om 
helhedsplanen, hvor langt vi er i 
processen, og hvad der skal ske 
fremadrettet. 
 
 
 
  
 
 
 
 

NYHEDSBREV 
AFDELING 20 



  

STATUS PÅ 
HELHEDSPLANEN 

HVOR LANGT ER VI MED HELHEDSPLANEN 
Afdelingsbestyrelsen bad helt tilbage i 2013 Boligforeningen AAB un-
dersøge mulighederne for at få en renoveringsplan med økonomisk 
støtte. På trods af de forbedringsarbejder der var gennemført, var der 
nemlig fortsat en lang række forhold i afdelingen, som kunne forbedres 
så boligerne kan leve op til nutidens standard.  
 
I 2014 sendte AAB derfor en ansøgning om helhedsplan afsted til 
Landsbyggefonden. I 2016 kom Landsbyggefonden på besigtigelse i 
afdelingen. AAB fik derefter grønt lys til at fortsætte processen frem 
mod en helhedsplan, men Landsbyggefonden meddelte, at de først for-
ventede at have midler til at støtte afdelingen i 2020.  
 
Københavns Kommune gav i 2018 også deres godkendelse til at vi 
kunne gå i gang med at udarbejde en helhedsplan i afdelingen.  
Men fordi afdeling 20 er udpeget som et bevaringsværdigt byggeri stil-
lede de blandt andet krav om at: 
• afdelingen skal få lovliggjort de bygningsændringer, der er i strid 

med byggeloven og bygningsreglementet. 
• afdelingen skal lave en designmanual, dvs. en plan for hvordan af-

delingen skal vedligeholdes og fornyes fremover. 
 
I 2019 gik vi på den baggrund i gang med at registrere bygningsæn-
dringer og lave en kulturarvsværdisætning og en designmanual, der fo-
kuserer på Havebyens bevaringsværdige arkitektur.  
Samtidig deltog I beboere i projektet ”Den Engelske Haveby: Før, nu 
og i fremtiden”, hvor I gennem workshops og interviews bidrog til afde-
lingens visionskatalog og til bogen ”Havebyens historier, Fortællinger 
om livet i Den Engelske Haveby”. 
 
Vi er nu næsten i mål med kommunens godkendelse af både værdi-
sætningen og den designmanual, vi har udarbejdet sammen med be-
styrelsen. Vi håber at kunne omdele værdisætningen til jer her i foråret. 
Designmanualen bliver sandsynligvis først tilgængelig til sommer.  
 

LANDSBYGGEFONDENS 
STØTTE 
Landsbyggefonden er de almene 
beboeres kollektive opsparing til 
støtte og udvikling af de almene bo-
liger. Det er reguleret ved lov, hvor-
dan pengene må bruges. AAB afde-
ling 20 har allerede sendt en an-
søgning til Landsbyggefonden og 
står nu i køen af boligafdelinger fra 
hele landet som ønsker støtte.  
 
Når vi indsender den foreløbige hel-
hedsplan, vurderer Landsbyggefon-
den, hvilke arbejder i renoverings-
planen de er interesseret i at støtte.  
Når vi afleverer den endelige hel-
hedsplan, regner de mere konkret 
på, hvor mange penge de vil støtte 
de enkelte arbejder med.  
 
Vi forventer først at få svar fra 
Landsbyggefonden i 2022 om, hvor 
mange penge afdeling 20 vil få til 
jeres renoveringsplan. 
 

HVAD ER EN HELHEDSPLAN 
En helhedsplan er en renoveringsplan, hvor man ikke kun renoverer 
det mest nødvendige, men også udfører arbejder på bygningerne og 
i boligerne som giver dem nye kvaliteter og fremtidssikrer afdelingen. 
En helhedsplan er støttet økonomisk af Landsbyggefonden, kommu-
nen og af boligorganisationen.   
 
Københavns Kommune og Landsbyggefonden stiller krav til indhol-
det af helhedsplanen, og følger undervejs med i udviklingen af pla-
nen, inden de til sidst godkender den endelige helhedsplan. At ud-
vikle en helhedsplan er en politisk proces der tager mange år. Erfa-
ringerne siger, at det i gennemsnit tager 10 år at gennemføre en hel-
hedsplan. 
 

BOLIGORGANISATIONENS 
BIDRAG 
Boligforeningen AAB vil gerne sikre, 
at jeres boliger er attraktive og lever 
op til nutidens og fremtidens krav til 
en god lejebolig. AAB bidrager der-
for med midler til arbejder, der øger 
brugsværdien af bygningerne og 
boligerne. AAB bidrager dog kun til 
arbejder, som ikke kan opnå støtte 
fra Landsbyggefonden.  
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AFDELINGSMØDER 
I vil blive præsenteret for det foreløbige forslag til helhedsplanen inden I skal stemme 
på afdelingsmødet. Vi forventer at afholde mødet i uge 38 2021 (september). 
 
Hvis der på det tidspunkt stadig er forsamlingsforbud på grund af COVID-19 sættes 
forslaget i stedet til urafstemning. Uanset hvordan afstemningen kommer til at foregå, 
skal vi nok sørge for, at I får mulighed for at stille spørgsmål til forslaget. 
 
I december 2021 håber vi, der er kommet svar fra Landsbyggefonden på, hvilke ar-
bejder de vil støtte. Der kan komme krav om ændringer og flere ting vi skal under-
søge før vi kan gå videre med at udvikle den endelige helhedsplan.  
 
Hvis både I og dernæst Landsbyggefonden godkender det foreløbige forslag kan vi 
gå videre med at udvikle forslaget. Vi forventer, at I skal stemme om den endelige 
helhedsplan på et afdelingsmøde i 2022. 
 
Når det endelige forslag til helhedsplanen er vedtaget både på afdelingsmødet og 
hos Landsbyggefond og kommune skal forslaget færdigprojekteres og behandles af 
myndighederne før det kan sendes i udbud. Når vi har fundet den entreprenør som 
skal udføre renoveringsarbejderne, kan byggesagen gå i gang. 
 

FORELØBIGT FORSLAG TIL HELHEDSPLANEN 
Til august skal vi sende et foreløbigt forslag til helhedsplanen til Københavns Kom-
mune og Landsbyggefonden. Forslaget bygger dels på visionskataloget med jeres øn-
sker og idéer, dels på en byggeteknisk tilstandsvurdering af afdelingen.  
 
Forundersøgelserne udføres af Holmsgaard rådgivende Ingeniører i samarbejde med 
TNT Arkitekter. De vil lave registreringer af afdelingens tilstand såvel ude som inde. 
Der skal blandt andet laves miljøundersøgelser, jordbundsundersøgelser og undersø-
gelse af indeklimaet i 10 % af boligerne. Vi har allerede varslet de beboere, som har en 
bolig der er omfattet af undersøgelsen. Arbejdet vil munde ud i en tilstandsrapport. 
 
De undersøgelser der allerede er lavet omkring jeres kloakker, vandrør i jord, affalds-
håndtering, lokal afledning af regnvand samt fugtsikring af etageejendommenes 
kældre, vil selvfølgelig også indgå i forslaget til den foreløbige helhedsplan. 
 

FORVENTET 
TIDSPLAN 



 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ØKONOMI 

SPØRGESKEMA OM INDEKLIMA 
Du har fået udleveret et spørgeskema sammen med 
dette nyhedsbrev. Ved at udfylde skemaet hjælper du 
vores rådgivere med at vurdere boligernes tilstand. 
Husk at aflevere skemaet på ejendomskontoret  
Senest d. 26. marts. 
 
 
CORONAVIRUS KAN RYKKE TIDSPLANEN 
Som alle andre er vi naturligvis også påvirkede af  
den aktuelle situation med COVID-19. Vi må derfor 
tage ekstra forbehold for tidsplaner og mødedatoer. 
 
 
HAR DU SPØRGSMÅL? 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring 
helhedsplanen er du velkommen til at kontakte  
byggeudvalget og/eller AAB’s projektleder. 
 
Byggeudvalget er Bente Nielsen, Tine Binau og Jes 
Nielsen, der alle er medlemmer af bestyrelsen. 
Projektleder er Mette Larsen, mail: mla@aab.dk 
 
Husk – du kan også finde relevant materiale om hel-
hedsplanen på projekthjemmesiden: 
 
www.aab.dk/helhedsplan20 
 

AAB har en politik om, at ud-
gifter til forundersøgelser ind-
går som en del af den samlede 
finansiering af helhedsplanen. 
Hvis I ikke vedtager helheds-
planen, vil udgifter til forunder-
søgelser blive dækket af AAB. 
 
Afstemningen i august 2021 
har ikke nogen huslejekonse-
kvens. Det foreløbige forslag 
viser nemlig kun den forelø-
bige økonomi på helhedspla-
nen. 
  
Først når I skal stemme om 
det endelige forslag til hel-
hedsplanen i 2022 ligger øko-
nomien så fast, at vi kan præ-
sentere jer for en huslejekon-
sekvens. 
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