
 

 

 

      

 

 

 

Til beboerne fsb Bispeparken maj 2015 

 

Status på helhedsplanen for Bispeparken 

 

Bispeparken har store renoveringsbehov, og derfor har vi stemt for at udvikle en helhedsplan. En 

helhedsplan er en rapport, der samler alle de behov en boligafdeling har for renovering og 

fremtidssikring af boliger, bygninger, udearealer og det sociale liv.  

 

Helhedsplaner er så omfattende og dermed dyre at gennemføre, at en boligafdeling ikke har råd til 

at finansiere den selv, men kan søge Landsbyggefonden om støtte og billige lån. Derfor indsendte 

vi i januar sidste år Bispeparkens helhedsplan til Landsbyggefonden med alle de ting, vi kunne 

tænke os at få lavet. Planen blev udviklet af afdelingsbestyrelsen, projektleder og rådgiver.  

 

På bagsiden af dette brev kan du se, hvad vi har søgt om. 

 

Kø hos Landsbyggefonden 

Der er kø hos Landsbyggefonden som modtager ansøgninger fra boligafdelinger over hele landet. 

fsb har også mange afdelinger, der trænger til helhedsplaner. Derfor går der flere år, fra man først 

begynder at udvikle en helhedsplan, til der faktisk kommer håndværkere.  

 

Efter en ansøgning er første skridt, at Landsbyggefonden skal forbi og vurdere, hvilke ting, der kan 

støttes med billige lån. Herefter får vi et nogenlunde bud på, hvornår vi kan forvente at opnå støtte. 

Landsbyggefonden har meddelt at de kommer til Bispeparken i juni 2015. 

 

I tidslinjen kan du se et bud på, hvad der sker hvornår. Du hører naturligvis, når vi ved mere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bispeparkens bestyrelse  

og fsb byg 

2015 

Landsbygge-
fond kommer 
på besøg 

2017-18 

Udarbejd 
helhedsplan 

2018-19 

Ansøgning i  
Landsbygge-
fond og 
kommune 
 

2019 

Afdelingsmø
de med 
husleje-
konsekvens 

2020 

Teknisk 
planlægning 
og udbud af 
arbejder 

2021 

Arbejdet kan 
gå i gang. 
Det tager 
sandsyn-
ligvis 1- 2 år 

Bemærkning
Gul seddel
I omkring 50 år har vi via huslejen indbetalt penge til Landsbyggefonden, og derfor er det reelt vores egne tidligere års husleje, som vi kan søge om at få del i.



 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 Opretning af murværk 

 Efterisolering 

 Udskiftning/ 

istandsættelse af vinduer 

 Udskiftning af tag og 

renovering altaner blok 6 

 Udskiftning af 

vandinstallationer og 

faldstammer 

 Varmeanlæg 

 Tag på garagebygning 

og fritidsklub 

 Elinstallationer 

 Døre og dørtelefonanlæg 

 Køkkener 

 Badeværelser 

 Gulve 

 Opsætning af radiatorer i 

køkkener 

 Bedre lydisolering  
 Individuel måling 
 Ombygning og 

sammenlægning af 

boliger 
 Tilgængelighedsforbedre 

boliger 

 Cykelstier 

 Overdækkede 

barnevognsrum og cykel 

parkering 

 Pladser for ophold, leg 

og aktivitet for alle 

 Mulighed for adgang til 

have fra stuelejlighed 

 Etablering af niveaufri 

adgang til udvalgte 

boliger 

 Affaldssortering  

 Nye kabler til internet 

Det har vi søgt Landsbyggefonden om 
Ansøgningen omfatter alle forslag. Det er ikke alle forslag, der vil blive godkendt 

Bemærkning
Gul seddel
Bispeparkens Bestyrelse har ikke ønsket sammenlægning af lejligheder, men det kræves af Landsbyggefonden at dette er med i alle ansøgninger. 




