
24. SEPTEMBER 2021 

 

HUSK INFORMATIONSMØDET  
 

 
KÆRE BEBOER I AFD. 20 

 

HUSK Informationsmødet på torsdag 
 

 d. 30. september 2021 kl. 19:00 – 21:00 
 

I kulturhuset Pilegården, 
Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj 

 
På Informationsmødet kan du høre mere om Helhedsplanen. Vores tekniske rådgivere og AAB´s Byggeafdeling vil 

præsentere jer for de forskellige løsninger, vi arbejder med. På mødet vil vi også gennemgå tidsplanen og du vil få 

en status på den økonomiske side af sagen og dialogen med Landsbyggefonden. 

På mødet vil der også være mulighed for at spørge vores rådgivere om alle de emner der vedrører Helhedsplanen.  

 

Vi medsender materialet til mødet i dette nyhedsbrev. Du kan også læse tidligere udleverede nyhedsbreve og infor-

mationsmateriale på projekthjemmesiden www.aab.dk/helhedsplan20 

 

GENHUSNING 
I forbindelse med helhedsplanen skal nogle beboere genhuses i 3-4 måneder. Det drejer sig kun om de beboere 

som bor i rækkehus med viktualiekælder – og vedrører altså ikke beboerne i etageejendommene eller beboere i 

huse med fuld kælder. Vores beboerkoordinator holder derfor cafémøder, hvor du kan høre om genhusning. Der 

bliver afholdt 4 ens møder – Møderne afholdes i afd. 16, Bavnevangen 45, 2700 Brønshøj. 
Vi håber du har mulighed for at deltage på et af følgende møder: 

4. oktober Kl. 12.00 – 12.30 eller Kl. 12.45 – 13.15 

6. oktober kl. 17.00 – 17.30 eller kl. 17.45 – 18.15 

Tilmeldingen får du d. 30. september - på informationsmødet eller i din postkasse. 

 

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 

På det Ekstraordinære Afdelingsmøde torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 19:00 kan du stemme JA eller NEJ til at 

ansøge Landsbyggefonden om støtte. Det forslag I stemmer om på afdelingsmødet, er ikke det endelige forslag, 

men det indeholder et økonomisk overslag over udgifter i sagen samt en beskrivelse af finansieringen og af husle-

jen. Forslaget sendes videre til Landsbyggefond og Kommune, så de kan beslutte hvilke elementer i projektet, de vil 

støtte. 

 

NYHEDSBREV nr. 5 
AFDELING 20 

HAR DU SPØRGSMÅL? 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer en er du velkommen til at kontakte byggeudvalget og/eller AAB’s 
projektleder. 
 
Byggeudvalget er Bente Nielsen, Tine Binau, Alex Hartfelt og Johnny Christensen, der alle er medlemmer af 
bestyrelsen. 
Projektleder er Mette Larsen, mail: mla@aab.dk 
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