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Kære beboere  

 
Landsbyggefonden vil gerne støtte, men… 
Landsbyggefonden vil støtte en helhedsplan i Bispeparken, men 

ikke alle de renoveringer, der er behov for. Det er fordi mange af re-

noveringerne hører under jeres pligt til at vedligeholde Bispeparken. 

Det er altså renoveringer, som I skal have lavet og selv skal betale. 

 

Når I skifter døre, ordner kældre osv. løser I opgaver, som er skre-

vet ind i helhedsplanen, men som I selv skal betale. Det er godt, for 

det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte. 

 

Rådgiverne kommer 
Hvad der skal laves, hvornår og hvad det koster, skal en gruppe råd-

givere nu se grundigt på. Det hedder en forundersøgelse, og den 

besluttede I på sidste afdelingsmøde. 

 

Forundersøgelsen munder ud i konkrete renoveringsprojekter, som I 

skal stemme om på afdelingsmøder. 

 

Tingene skal hænge sammen 
Uanset hvad der skal laves og hvornår, arbejder vi i fsb byg tæt 

sammen om at få forundersøgelse, renoveringer og helhedsplan til 

at hænge sammen, så I får mest for pengene. 

 

Når vi har et samlet overblik, bliver du inviteret til beboer-workshops, 

hvor du kan komme med dine ønsker til helhedsplanen. De vil 

komme til at ligge indenfor de næste par år. 

 

Med venlig hilsen  

 

Mette Nellemann 

projektleder i fsb byg 

Hvad er en  

helhedsplan? 
Det er en plan, som samler 

alle boligafdelingens be-

hov for renoveringer og 

fremtidssikring af boliger, 

bygninger, udearealer og 

det sociale liv.  

 

Landsbyggefonden støtter 

den del af helhedsplanen, 

som handler om fremtids-

sikring. 

 

Hvem er  

Landsbyggefonden? 
Landsbyggefonden er al-

mene boligafdelingers fæl-

les opsparing, indbetalt 

som en del af huslejen. 

Den skal bruges til byggeri 

og renoveringsopgaver.  

 

Fonden yder billige lån og 

støtte til fx helhedsplaner. 

Det gør det billigere, end 

hvis beboerne skulle be-

tale alle arbejder.  

 

Landsbyggefonden dæk-

ker hele landet, og der er 

lang ventetid. 

 

Man kan kun få støtte til 

renoveringer, der ligger ud 

over almindeligt vedlige-

hold. 


