
 

 

Til beboerne i Hedelyngen 

 

Ekstraordinært afdelingsmøde om helhedsplanen 

Projektgruppen arbejder på højtryk for at få de sidste detaljer på plads, så helhedsplanens ind-

hold og økonomi kan blive præsenteret for beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde. Der 

bliver omdelt en indkaldelse med dagsorden samt en folder om helhedsplanen senere, men 

sæt allerede kryds i kalenderen nu.  
 

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde om helhedsplanen 

 

24. november, kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18. 
 

På mødet følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til covid19/corona. For 

at sikre, at der ikke deltager flere på mødet, end det tilladte vil der være krav om tilmelding.  

 

Med erfaring f.eks. fra mødet om TV og bredbånd, hvor der var rigtig mange deltagere, regner 

vi med, at der er tilstrækkelig plads i Medborgerhuset til, at der om ønsket kan være to delta-

gere fra en husstand. Hvis det via tilmeldingerne viser sig, at vi mod forventning kommer til 

at overskride grænsen på max 175 personer, vil husstande med to deltagere blive bedt om kun 

at møde én person frem. Med tidligere erfaring fra stormøder burde vi kunne være i Medbor-

gerhuset med opfyldelse af diverse Coronarestriktioner.  

 

Information om, hvordan man i praksis tilmelder sig mv. følger i indkaldelsen. 

 

Status på helhedsplan og pilotprojekt 

Vores rådgivere fra Friis Andersen og Cowi er i fuld gang med projekteringen af pilotprojek-

tet, så der kan indhentes tilbud på opgaven i december 2020. Selve udførelsen af pilotprojektet 

forventes at starte i januar 2021 med fælleshuset, hvis afdelingen godkender helhedsplanen på 

det ekstraordinære afdelingsmøde.  

 

Grøn screening 

Landsbyggefonden har åbnet op for, at man i forbindelse med en helhedsplan kan få udført en 

såkaldt Grøn screening. Man kan her få op til 5% ekstra støtte fra Landsbyggefonden, hvis der 

udføres yderligere grønne tiltag. Vores rådgivere har derfor screenet helhedsplanen og opti-

meret den, så boligerne efter helhedsplanen vil være endnu mere fremtidssikrede og grønne.  

 

Med venlig hilsen 

 

Byggeudvalget i Hedelyngen, projektledelsen ved KAB og Afdelingsbestyrelsen 
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