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NYT OM HELHEDSPLANEN 
 
 
KÆRE BEBOER I AFD. 49 
 
Det er længe siden, at vi har ud-
sendt et nyhedsbrev til dig – alt for 
længe siden. Det vil vi gerne gøre 
bedre fremover. Derfor har vi aftalt 
med byggeudvalget, at vi udsender 
et nyhedsbrev en gang i kvartalet fra 
nu af. 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om 
helhedsplanen, hvor langt vi er i pro-
cessen, og hvad der skal ske frem-
adrettet. 
 
PROJEKTSTATUS 
På trods af den manglende kommu-
nikation til dig, er projektet ikke gået 
i stå, snarere tværtimod. 
Siden du hørte fra os sidst, har vo-
res rådgivere udarbejdet et flot skit-
seforslag. I den proces har vi lø-
bende evalueret og drøftet helheds-
planens temaer på byggeudvalgs-
møderne, så vi sikrer, at projektet 
hele tiden følger den retning og øko-
nomi, der er besluttet af beboerne.  
 
Arbejdet henimod at kunne afslutte 
skitseforslaget har været et om-
stændigt forløb med mere end et 
enkelt bump på vejen. Der er trukket 
store veksler på både rådgivere, 
AAB’s projektledere og byggeudval-
get.  
 
Dialogen med rådgiverne har kørt 
fornuftigt og det er derfor glædeligt 
at kunne meddele at der nu er fun-
det en god løsning, og projektet der-
for genoptages umiddelbart efter på-
ske. Samtidigt er der kommet nye 
projektledere på sagen fra begge si-
der, som genstarter samarbejdet og 

bringer fornyet energi ind i projektet. 
Vi ser frem til at komme i gang igen. 
 
TIDSPLAN 
De førnævnte uoverensstemmelser 
har haft betydning for tidsplanen og 
vi er blevet forsinkede. Vi udskyder 
derfor byggestarten til medio 2023.  
 
En ny tidsplan vil i løbet af april – 
maj blive uploadet til jeres hjemme-
side.  
 
INFOMØDE  
Det er også længe siden du sidst 
har set tegninger og fået mere detal-
jerede informationer om helhedspla-
nen.  

Derfor vil vi gerne invitere dig til et 
infomøde, hvor AAB´s projektleder 
vil vise tegninger og gennemgå pro-
jektet, ligesom du naturligvis vil få 
mulighed for at stille spørgsmål og 
få en snak med projektlederen.  
 
Mødet afholdes inden sommerferien 
og der vil blive sendt invitationer ud i 
god tid, så flest mulige kan deltage.  
 
ADGANGSKONTROL 
I HØJHUSENE 
2021 blev der etableret et nyt  
dørtelefonsystem i højhusene  
Stærevej 30-36. Hensigten med det 
nye system var at mindske uønsket 
ophold fra uvedkommende i kælde-
ren, på loftet og i trappeopgangene. 

NYHEDSBREV 
AFD49 



 
Nu har anlægget været i drift i lidt 
over et år og vores erfaring er nu, at 
den nuværende løsning ikke er til-
fredsstillende hvad angår bruger-
venlighed. Derfor vil der blive gjort 
tiltag i april/maj 2022, hvor vi laver 
nogle justeringer, som skal resultere 
i et bedre anlæg. 
 
RÅDERETSKØKKENER 
Bestyrelsen modtager løbende 
spørgsmål omkring råderetskøkke-
ner, da der er flere, der ønsker nye 
køkkener.  
 
I helhedsplanen skal mange af de 
tekniske installationer i køkkenerne 
skiftes. I den anledning giver det rig-
tig god mening, at køkkener i 
samme ombæring udskiftes hos de 
beboere, som ønsker det. Det vil be-
tyde en billigere pris for den enkelte 
beboer. Det er kun de beboere, som 
vælger at benytte sig af råderetten, 
der vil skulle betale et forbedringstil-
læg. Nærmere info om valgmulighe-
der og tilmeldinger følger senere. 
 
HJEMMESIDE OM HELHEDS-
PLANEN 
Vi er i gang med at oprette en hjem-
meside om helhedsplanen på 
aab.dk. På projekthjemmesiden kan 
du fremover finde information om 
helhedsplanen og se de nyheds-
breve og informationsmateriale, der 
tidligere er udsendt omkring projek-
tet. 
 
Du finder hjemmesiden her: 
www.aab.dk/afdeling49 
 
 
49 - ÅBNE DØRE 
Og så til en rigtig god nyhed.  
Slots og Kulturstyrelsen har givet en 
flot bevilling til, at projektet ”49 - 
Åbne Døre” kan skabe kunst og kul-
turoplevelser for og med de 

beboere, der har lyst. Bl.a. inviteres 
alle beboere til at være med i udvik-
lingen af den kunst, som bliver en 
del af helhedsplanen og den kom-
mende aktivitetssti.  
 
”49 - Åbne Døre” starter i foråret 
2023 med at skabe et udendørs 
samlingssted, der både bliver et in-
fospot til byggeriet og et sted for 
kunst- og kulturarrangementer. Vi 
håber meget, at du har lyst til at 
kigge ned når det starter for at hilse 
på og sætte dit præg på projektet.  
 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i afd. 49 
Boligforeningen AAB 
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