Referat af informationsmøde om helhedsplan for Vibehaven, afd. 323
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00

Fra Civica deltog Carsten Clement (Projektleder) og Peter Ferrall (Ejendomsmester).
Der var fremmøde fra 15 lejemål bestående af 16 personer.
1a) Carsten Clement (Civica) blev enstemmigt valgt som dirigent.
1b) Peter Ferrall (Ejendomsmester) blev enstemmigt valgt som referent.
2) Carsten Clement orienterede kort om historikken indtil dato, samt hvilke myndigheder, der har været
med ind over sagen til nu.
3) Herefter informerede Carsten Clement om årsagen til, at man vil arbejde hen mod en helhedsplan.
Det første trin for helhedsplanen, foregik i 2015 mellem boligselskabet og diverse myndigheder. Derefter
blev der foretaget en del prøver og undersøgelser, hvor disse blev afleveret og gennemgået i 2017. I
samarbejde med Embedslægen blev det besluttet, at der skal gøres noget og at dette er en nødvendighed.
Formålet med renoveringen er at fjerne al årsag til de problemer og udfordringer, der er i boligerne.
Der er 48 lejemål i Vibehaven og i fællesskab med Landsbyggefonden, hentes der en stor økonomisk støtte
hjem til finansiering af helhedsplanen.
Der blev orienteret om, at Fælleshuset på adressen Vibeægvænget 31 vil blive omdannet til 3 lejemål
identisk med de øvrige lejemål i Vibehaven.
Det er en forudsætning, at afd. 317 og 323 bliver lagt sammen til en afdeling efter renoveringen er færdig.
Dette var der stor forståelse for blandt de medvirkende beboere.
4) Carsten Clement gennemgik den økonomi, der var regnet frem til og henviste til de foldere, der var lagt
ud på bordene (Helhedsplan for Vibehaven – Informationsblad).
Flere beboer luftede deres utilfredshed med, at der skulle flyttes om på stue og køkken. Dette var af hensyn
til at kunne følge med i områdets liv, samt af hensyn til at få sollys ind i stuen fremfor i køkkenet.
Carsten Clement arbejder videre med dette og regner på det økonomiske i dette.
5) I samme informationsblad blev der på side 6 orienteret om den forventede tidsplan.
6) Næste informationsmøde (møde nr. 2) vil foregår den 21. marts 2019 kl. 19.00. Dette møde vil omhandle
genhusning.
Møde nr. 3 vil blive annonceret senere og vil omhandle økonomi, samt selve afstemningen.

