
Café Helhedsplan

Venlig hilsen
Bispeparkens Bestyrelse 

Invitation

Kære nabo 
Kom med til åbent cafémøde. Kig forbi beboerhuset
og bliv klogere på, hvad helhedsplanen betyder for dig. 

Hør om…
• Bispeparkens renoveringsbehov
• Genhusning
• Økonomien 
• Din indflydelse

Du vil også få muligheden til at fortælle os, hvad du synes om Bispeparken i dag,
og hvilke drømme du har for din bolig i fremtiden. 

Vi har inviteret Helene fra fsb der fortæller om processen, Britt fra Rubow
der fortæller om bygningernes tilstand og Mette fra PLADS der forklarer hvordan
du kan få indflydelse på den kommende helhedsplan.

Vi glæder os til nogle hyggelige timer, 
hvor vi byder på lidt at spise og drikke.

Køb billet til 

Julefesten 

4. december

Onsdag 
30. november 

kl. 18-20



B
eb

oer til beboer

bispeparken.dk

Følg med på  bispeparken.dk 

Hvad er en helhedsplan?
Meningen med den fysiske helhedsplan er at samle de 
resterende behov, der er for at renovere og fremtidssikre Bispeparken.

Hvem betaler for helhedsplanen?
I Bispeparken er vi allerede i gang med at betale for helhedsplanen, 
fordi en del af vores husleje går til henlæggelser til helhedsplanen og 
bidrag til Landsbyggefonden, der så også støtter vores helhedsplan.

Hvem bestemmer, om vi skal have en helhedsplan?
Det gør vi der bor i Bispeparken, og vi bestemmer også hvad der skal være med 
i den. Afstemningen bliver tidligst i efteråret 2023.

Hvad skal der laves?
Der skal laves rigtig mange forskellige ting. Inde i boligerne regner vi med, at det 
fx er badeværelser, køkkener, elinstallationer og ventilation. Udenpå bygningerne 
er det blandt andet vinduer, altaner, tage og fuger.

Skal vi genhuses?
Vi forventer, at vi alle skal genhuses midlertidigt, mens der bliver arbejdet i 
vores boliger. Du bliver sandsynligvis genhuset i en pavillion-bolig eller en anden
fsb-bolig. Du får information om dette i god tid før start.  

Har du gode ideer eller ønsker?
Svar på det spørgeskema, du får sammen med denne invitation. Du kan også
melde dig til et fokusgruppeinterview med PLADS om, hvad der gør Bispeparken 
til et godt sted at bo. Skriv og meld dig via post@bispeparken.dk

Helhedsplanen kort fortalt


