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Vibehaven - afd. 323
Status vedrørende Helhedsplanen
Nu nærmer Jul og Nytår sig med raske skridt - og vi nærmer os 2018. Hermed en status til
alle på, hvordan det går med arbejdet med at gøre klar til Helhedsplanen.
Vi har siden vi holdt det sidste orienterende møde den 26. oktober 2017 i fælleshuset været
i gang med følgende:
Mock-up lejlighed.
Efter mødet med Landsbyggefonden den 14. august 2017 er det aftalt, at vi skal udføre det
vi kalder 1 mock-up lejlighed. Det betyder, at vi har taget en boliger ud, som skilles ad for at
finde ud at hvordan de rent faktisk er bygget - og hvordan vi kan bygge nye lejligheder op
uden de skavanker der er i dag. Dette gøres i samarbejde med Landsbyggefonden.
Vi skal finde frem til hvordan vi kan renovere boligerne bedst og billigst. Vi er i gang i
Vibeægvænget nr. 35. Vi må desværre erkende, at ting tager tid. Der dukkede lidt
udfordringer op i forbindelse med at skille boligerne ad. Det viser sig, desværre, at være
mere kompliceret og tage længere tid end først antaget.
Afdelingsmøde
Når vi har noget mere præcist at kunne orientere om, vil vi indkalde til et eller flere
orienterende møder og endeligt et besluttende afdelingsmøde inden arbejdet igangsættes
Beboerinformation
Beboerinfo bliver lagt på hjemmesiden som kan tilgås via Civcas hjemmeside.
Se nedenstående.
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Kontortid i afdelingen vedrørende Helhedsplanen
Jeg vil være at træffe den anden torsdag i måneden på ejendomsmesterens kontor fra
kl. 16:00-17:00 - startende den 11. januar 2018.
Har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller på
mail.
Med ønsket om en God Jul og et Godt Nytår.

Venlig hilsen
Carsten Clement
Projektleder
Telefon: 63 125 145
E-mail: cc@civica.dk
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