
Nyt om  

Udviklings- 

planen 
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Ved du, hvad der skal 
ske med din bolig efter 
2023?
Hvis svaret er nej, så 
kontakt genhusnings-
teamet.

Nyt om udviklingen 
Nyhedsbrev nr. 2 om Udviklingsplanen i Gadehavegård juli 2021 
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Nyt fra 

Genhusning 

Nu ved vi hvad der skal 

være i Kvarterhuset. 
Beboere og brugeres 

ønsker og behov er 

givet videre. 
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Nyt om 

Kvarter 

huset 

Vi skal til første  
beboermøde d. 19.9. og 
stemme om 

Udviklingsplanens 

finansiering. 

Næste gang gælder det 
Helhedsplanens 
finansiering 

Sæt X i kalenderen 
Ekstraordinært beboermøde med afstemning  

søndag 19. september kl. 12-14
Vi skal på mødet høre, hvad får vi for pengene og stemme om 

udviklingsplanens finansiering. 
Læs mere på bagsiden 

Alle får en indkaldelse og mere information efter ferien. 
Hold øje med postkassen og hjemmesiden. 

Kom også og se de to udstillinger om udviklingsplanen i 
Cirkusvognen og om Kvarterhuset udenfor på plænen.

Vi er klar i udstillingernes åbningstid til at svare på spørgsmål 
Udstillingerne er åbne fra d. 7. -16. september

Vi ønsker alle en god sommer! 
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Driften afgører om din 

bolig skal istandsættes 

Når du flytter fra din lejlighed, vil Driftscentrets 
professionelle syns- og skønpersonale vurdere om 
din lejlighed er indflytningsklar til de næste lejere.  

Syns- og skønpersonalet vurderer ud fra DFB’s 
Vedligeholdelseskatalog 

(se kataloget på www.gadehavegaard.dk/
driftcenter). 

Syns-skønspersonalet fra Driftcentret skelner 
mellem normal istandsættelse eller mangler og 
mislighold. 

De skelner også mellem lejligheder, der skal 
nedrives, sælges, ommærkes, sammenlægges 
eller renoveres. 

Lejligheder, der skal nedrives, bliver ikke vurderet 
til normalistandsættelse. Syns- og skøns-
personalet foretager kun en vurdering af om der

er mangler og mislighold. 

Flyttehjælp er gratis for alle 
Her er de professionelle gutter, som kan hjælpe dem, der har 
ekstrabehov for det efter aftale med genhusningsteamet. De unge 
fra Det Spirers Lommepengeprojekt sørger for flyttekasserne til jer.  

Ved du, hvad der skal ske 
med din bolig efter 2023 

Der er mange, der ved, hvad der skal ske efter 2023 
med deres bolig. De har enten selv fundet et nyt hjem 
eller har allerede lavet en aftale med genhusnings- 
konsulenterne om, hvad der skal ske og hvor de skal 
bo. Men, der er stadig nogle fra Etape 1, der ikke har. 

Så, hvis du bor i en lejlighed, som fra 2023 til 2025 - 
(Etape 1) enten skal sammenlægges, sælges, 
ommærkes til ungdomsbolig, rives ned eller 
renoveres, og du ikke ved hvad der så skal ske, så skal  
du kontakte Lene Bruun Hansen eller Nagihan Cetin 
fra genhusningsteamet. 

De vil rådgive dig og din familie personligt, hele vejen 
gennem processen. Teamet kan også guide dig, hvis 
du selv vil finde dit/jeres nye hjem uanset hvornår du 
flytter.

Hvis der først skal ske noget med din bolig i 2025, 
hvor Etape 2 starter eller i 2027, som er starten på 
Etape 3, så bliver du ikke kontaktet før til den tid. 

Du kan ringe kl. 8-10 eller skrive en mail til: 
Nagihan Cetin: 
nac@domea.dk tlf: 9117 8102 

Lene Bruun Hansen: 
lbh@domea.dk tlf: 201201 12 

Se mere om dine 
rettigheder og regler i 
folderen om 
genhusning på dansk 
og på 7 andre sprog. 

Læs den på websitet 
eller få den i hånden 
på genhusnings-
kontoret: 

Sylen 23, st. th. hver 
torsdag kl. 14-17

http://www.gadehavegaard.dk/genhusning
http://www.gadehavegaard.dk/genhusning/
http://www.gadehavegaard.dk/driftcenter
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Hvem skal bruge 
Kvarterhuset?

Beboerrepræsentanter og andre, der skal bruge 
Kvarterhuset, har nu fortalt hvilke ønsker og behov de 
har til rådgiveren. Det skal samles til en ønskeliste, så 
huset bliver bedst for alle, når det står klar i 2024.

Et hus til mange mennesker 
Det nye kvarterhus bliver ret stort. Mere end 3 gange så stort som 
beboerhuset v. Øksen 33. Det er stort fordi vi er mange, der skal 
mødes på kryds og tværs, og dele huset i næsten alle døgnets timer. 
Det er her arkitekternes forslag kommer ind i billedet, for at komme 
med idéer til hvordan det 1800 kvadratmeter store hus skal møde 
vores behov og ønsker. 
 
Ønsker er afleveret
Beboerrepræsentanter og andre kommende brugere af huset har 
leveret deres ønsker og behov til rådgivningsfirmaet WSP/NERD. På 
ønskelisten er der funktioner og faciliteter, som huset skal indeholde. 
Det er f.eks. festsale og forskellige typer rum, at mødes i (fra banko til 
børnefamilier). Værksteder til træ/metal og til papir/kunst. 
Undervisningslokaler, arbejdspladser, omklædningsrum til fritids- og 
foreningsliv, bibliotek og læsesal og en større café, så beboere fra 
nabolaget også kan benytte huset, f.eks. beboere fra Olufsborg og 
Gadevang, som vi kender fra Gadehave festivalen.
Alle de behov og funktioner skal arkitekter samle til en idé og realisere 
på tegnebrættet. 

Se udstilling om Kvarterhus fra 7. september 
Til jul 2021 finder vi den bedste arkitektidé. Selve byggeriet starter 
tidligst i slutningen af 2022. Så der er god tid til at lære de andre 
kommende brugere bedre at kende.  

Allerede i starten af september kan du få en idé om omfanget, 
ønskerne og behovene, for der laver vi en udendørs udstilling, der 
illustrerer både størrelsen på huset samt ønskerne og behovene. 

Jesper Jensen fra afdelingsbestyrelsen er en af Gadehavegårds 
beboerrepræsentanter, som var med i processen med 
brugerinddragelse i foråret. Han vil sætte pæle i jorden på græsplænen 
så vi kan få en ide om, hvor stort det 1800 m2 Kvarterhus bliver. Når 
udstillingen er åben, kan du stille spørgsmål til bl.a. Jesper og eksperter 
og konsulenter fra Domea.dk

Kvarterhuset 

o Driftcentrets personale

o Projektmedarbejderne fra Det 
boligsociale team
(Det Spirer) + evt. unge

o Café- & Selskabslokale 
bestyrer/værter

o Linie 10 kl. lærere, adm. 
personale, pædagoger, 
bibliotekarer

o Aftenskolelærere

Kvarterhuset skal danne ramme 
om aktiviteter og fester for 
Gadehavegårds beboere, som vi 
kender det i dag i beboerhuset. 
Vores beboere har førsteprioritet 
til de faciliteter.   

Elever og lærere m.fl. fra 10. kl. 
linjen vil være daglige brugere.

Aftenskolekursister vil komme 
både dag- og aftentimerne.

Klubber, fritidsliv og foreninger 
samt netværk som f.eks. 
Bankoklubben og Pandaklubben, 
HTI m. fl. vil også være brugere af 
huset. 

Hvem skal arbejde 
i Kvarterhuset?

Besøg udendørs udstilling 
om Kvarterhuset 

på plænen v. cirkusvognen 
Vi er klar til at svare på 

spørgsmål fra 
tirsdag d. 7. - 16. september
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Sammen med Landsbyggefonden havde vi planlagt at

udviklings- og helhedsplanen skulle sammensmeltes i

løbet af foråret 2021, så vi kun havde èn plan for 

området. Og tilsvarende kun èn beboerafstemning

omkring økonomien for begge planer. Men fonden har 

nu ønsket, at vi tager sagerne hver for sig.

Så vi skal i foråret til beboerafstemning om 

udviklingsplanen for vedtagelse af økonomien og

huslejeniveau efter udviklingsplanen er færdig. Og så

regner vi med, at helhedsplanen skal til

beboerafstemning i slutningen af året 2021.

Tidsplansmæssigt har ændringen i processen ingen

betydning. Det første, som sker i 1. etape (2022 -2025)

Hvad skal vi stemme om 

på det første beboermøde 

søndag d. 19. september? 

Vi skal ikke stemme om selve Udviklingsplanen. Den er 
allerede vedtaget af et flertal i Folketinget. På vores 
første ekstraordinære beboermøde skal vi stemme om 
godkendelse af Udviklingsplanens finansiering – altså 
hvad vi får for pengene. 

Mere information efter sommerferien
Efter sommerferien og Inden beboermødet vil beboerne 
få en indkaldelse med en oversigt over Udviklings-
planens finansiering. Den vil også blive forklaret på selve 
mødet. I store træk er det vi får betalt udskiftning af 
vindues- og indgangspartier, gavle samt terrasse- og 
hoveddøre til boligerne i de blokke, som ikke skal 
nedrives. 
Derudover finansieres nedrivning, sammenlægning, 
ommærkning af de 1-værelses lejligheder, som bliver 
lavet om til ungdomsboliger. Og så er genhusning også 
en del af Udviklingsplanens finansiering.
Ligesom en trediedel af Kvarterhusets budget (resten 
betales af henholdsvis Høje Taastrup Kommune med 
1/3 og RealDania Fonden også med 1/3). 

Udover en mere detaljeret oversigt over finansieringen 
vil beboerne også kunne få mere information på to 
udendørs udstillinger fra d. 7. -16. september. 

Indkaldelse 14 dage før
Der vil komme en officiel indkaldelse til det 
ekstraordinære beboermøde senest 14 dage før.
På selve mødet fremlægger vi mere præcist, hvad 
finansieringen indeholder, og hvad huslejestigningen vil 
blive for hver enkelt størrelse af lejlighederne. 

”Nyt om udviklingsplanen I Gadehavegård” er et nyhedsbrev udgivet af Domea.dk 

Nyhedsbrevet udkommer et par gange om året og hustandsomdeles til beboerne i Gadehavegård 
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Både inden og på beboermødet vil I også blive 
informeret om, hvilke konsekvenser det har for de to 
planer i fremtiden, hvis der bliver stemt ja eller nej til 
Udviklingsplanens finansiering.

Afstemning om fysisk helhedsplan senere
Det næste beboermøde om den fysiske Helhedsplan 
og denne plans finansiering vil blive afholdt inden 
foråret 2022. 
Før mødet skal Landsbyggefonden først vurdere og 
beregne, hvad de kan give tilskud til, og hvor meget det 
koster. Når fonden er kommet med deres færdige 
konklusion, vil der igen komme mere information og 
endnu en indkaldelse.

Følg med i udviklingen – følg os på www.gadehavegaard.dk 

kom også og se 2 udendørs udstillinger efter ferien: 
En om udviklingsplanen i Cirkusvognen + En udendørs om Kvarterhuset 

Udstillingerne åbner d. 7. september og fortsætter til 16.september 

Vi skal have to ekstraordinære beboermøder med hver 
sin afstemning om økonomi. Landsbyggefonden har 
bedt os om at opdele Udviklingsplanen og den fysiske 
Helhedsplans økonomi. 
De 2 planer bliver først lagt sammen, når beboerne har 
godkendt økonomien i dem begge. Men her og nu 
starter vi med beboermødet søndag d. 19. september.

http://www.gadehavegaard.dk/
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