
 

 

 

Ejendomskontoret   

Møllerlodden 7, st. tv. 

Tel 35 81 81 22 

bispeparken@fsb.dk 

 Træffetid: Mandag kl. 15:30-17:00 og  

Tirsdag- fredag kl. 08:00-10:00  

Telefontid: Mandag-fredag kl. 10 – 12 

   

 

 

Til beboerne i fsb Bispeparken februar 2017 

 
 
Udvikling af helhedsplanen i 2017 
 
Godt nytår til jer alle. Dette er en status på, hvordan det går 

med den helhedsplan, som I tilbage i 2013 vedtog, at vi 

sammen skal udvikle. Det er lang tid siden, og der kommer 

desværre til at gå noget tid endnu, før helhedsplanen er 

endeligt udviklet, så I kan stemme om den, og 

håndværkerne kan gå i gang.  

 

Hvad skal der ske i Bispeparken? 
Den foreløbige helhedsplan har været i Landsbyggefonden, 

som yder støtte til helhedsplaner. Fonden har sagt ja til en 

række opgaver, men der er også ting, de ikke støtter, fordi 

Bispeparken er forpligtet til selv at vedligeholde dem. Flere 

af disse ting, er allerede lavet eller ved at blive det hos jer, fx 

opgangsdøre og kælderprojekt.  

 

Hold øje med postkassen i 2017 
I 2017 begynder vi at udvikle Bispeparkens endelige 

helhedsplan. Den bliver til med input fra beboere, fsb, 

tekniske rådgivere (ingeniører og arkitekter), Københavns 

Kommune og Landsbyggefonden.  

 

På beboermøder sidst på året kan du komme med dine ideer 

til forbedringer af boliger, bygninger og udeområder. Vi 

begynder først til efteråret, da vi skal finde vores tekniske 

rådgivere ved et udbud, og det tager tid. 

 

Med venlig hilsen  

 

Mette Nellemann, projektleder i fsb byg 

 

 

Foreløbig tidsplan 

Hvad er en 

helhedsplan? 
Det er en plan, som samler de 

behov en boligafdeling har for 

renovering og fremtidssikring af 

boliger, bygninger, udearealer 

og det sociale liv.  

 

Landsbyggefonden støtter 

helhedsplaner med billige lån. 

 

Hvem er  

Landsbyggefonden? 
Landsbyggefonden er almene 

boligafdelingers fælles 

opsparing. Den skal bruges til 

byggeri og renoveringsopgaver.  

 

Fonden yder billige lån og støtte 

til fx helhedsplaner. Det gør det 

billigere, end hvis beboerne selv 

skulle betale.  

 

Landsbyggefonden dækker hele 

landet, og der er lang ventetid. 

 

Man kan kun få støtte til 

renoveringer, der ligger ud over 

almindeligt vedligehold. 

2017

Rådgivere, 
beboere og 
fsb udvikler 
helhedsplan

2017-2018

Landsbygge-
fond og 

kommune 
behandler 
ansøgning

2018-2019

Afdelingsmøde 
her kender vi 
huslejen efter 
helhedplanen

2019

Byggeteknisk 
planlægning 
og udbud af 

arbejder

2020

Arbejdet går i 
gang. Det 

tager cirka 1- 2 
år


