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Kære beboer i Gadehavegård
Gadehavegård har besluttet, at der skal udføres arbejder 
med at undersøge afdelingens fysiske tilstand dvs. hvilken 
stand bygningerne og boligerne er i. 

Dette arbejde er en del af den foreløbige fysiske helhed-
splan for Gadehavegård, som der blev orienteret om ved det 
ordinære afdelingsmøde d. 13. juni 2017, til de fremmødte 
beboere.

Arbejdet med at gennemgå og vurdere afdelingens byg-
ninger m.v., blev udført i år 2017. Det skete med en gennem-
gang af jeres afdeling, via ingeniørfi rmaet COWI A/S. Denne 
opgave er nu afsluttet.

Det videre arbejde som nu skal sættes i værk, vil der ved et 
informationsmøde i maj 2018 blive orienteret yderligere om, 
bla. via ekstern rådgiver Arkitema Architects.

I dette nyhedsbrev kan du læse om arbejdet med den forelø-
bige helhedsplan for Gadehavegård.

Hvad er en foreløbig helhedsplan?
En foreløbig helhedsplan er et første oplæg til en plan for 
fysiske forbedringer/renoveringer i jeres afdeling. 

Den foreløbig helhedsplan indeholder tekniske undersøgel-
ser – eller tilstandsvurderinger - af bygningernes tilstand, 
samt fl ere analyser af mulige forbedringer på bygninger og 
udearealer.

Derudover er en foreløbig helhedsplan også en samlet plan 
for udvikling af Gadehavegård og for hvordan afdelingen 
kan forblive attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til 
lignende afdelinger i området, så nuværende beboere har 
lyst til at blive boende og der samtidig kan tiltrækkes nye 
beboere fremover.

Derfor kigges der også på at skabe et mere varieret boligud-
bud i form af forskellige boligtyper. En foreløbig helhedspla-
nen for Gadehavegård handler altså både om bygninger og 
boliger, og om fremtidssikring og konkurrenceevne.

Efter dialog med Landsbyggefonden og yderligere tekniske 
undersøgelser, der viser hvilke udfordringer afdelingen har, 
udarbejdes der det, der kaldes en endelig helhedsplan. 
Arbejdet med den endelige helhedsplan vil først blive op-
startet i år 2019.

Regeringens ghettoliste
Idet Gadehavegård er medtaget på regeringens ghettoliste, 
arbejdes der  - samtidig med helhedsplanen - også med at få 
udarbejdet tiltag i forhold til regeringens udspil i form af en 
såkaldt udviklingsplan. 

Dette arbejde pågår p.t. og vil blive præsenteret yderligere 
ved det kommende informationsmøde i maj 2018.

Hvad er Landsbyggefonden?
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet 
af almene boligorganisationer og er oprettet ved lov. Der kan 
søges om støtte til renovering i en boligafdeling hos Lands-

byggefonden, der til gengæld stiller en række krav i forhold 
til, hvad der gives økonomisk støtte til. 

Hvordan kan jeg få mere af vide?
Når arbejdet med den foreløbige helhedsplan er i gang vil 
der løbende blive uddelt information der orienterer om sta-
tus på projektet.

At udarbejde en helhedsplan tager lang tid. Det er en 
kompleks proces med mange involverede parter, herunder 
afdelingen, domea.dk, kommunen, Landsbyggefonden og 
tekniske rådgivere. Så selv om der ikke er information, bliver 
der stadig arbejdet på projektet.

Hvad sker fremover?
Inden den foreløbige helhedsplan sendes til Landsbygge-
fonden skal beboerne ved et ekstraordinært afdelingsmøde 
godkende at den indsendes. På længere sigt skal beboerne 
også godkende økonomien for projektet og eventuel hus-
lejestigning.

Det vil sige, der ikke bliver taget nogen beslutninger om 
sagen, uden at beboerne har haft mulighed for at stemme 
om det.

Hvem er med når den foreløbige helhedsplan skal 
udarbejdes?

Afdelingsbestyrelsen/driften
Afdelingsbestyrelsen/driften varetager beboernes og organi-
sationsbestyrelsens interesser.

Administration/Domea.dk
Domea.dk er det koordinerende led mellem myndigheder, 
beboerne, organisationsbestyrelsen og rådgivere.

Beboerne
Beboerne vil få mulighed for at deltage i og få indfyldelse 
på helhedsplanen gennem en beboerinddragelsesproces. 
Mere information om denne proces følger når den er blevet 
tilrettelagt.

Rådgivere
Rådgiver er Arkitema Architects. Arkitema forestår alle tekn-
iske undersøgelser og udarbejder den foreløbige helheds-
plan og udviklingsplan.

Høje Taastrup kommune
Kommunen involveres løbende og i forbindelse med ansøg-
ning til Landsbyggefonden, samt hvor helhedsplanen har 
overlap med kommuneplaner m.v. for området.

Landsbyggefonden
Landsbyggefonden støtter projektet økonomisk og stiller i 
den forbindelse forskellige krav til projektet. De skal god-
kende projektet i fl ere omgange og denne proces tager ofte 
mange år.

Med venlig hilsen, Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård
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