
Café Helhedsplan 2 
Tirsdag 14. marts kl. 14 - 21    Jacob Lindbergs Vej 8 st. mf

Invitation

Hvornår?
Tirsdag
14. marts
kl. 14 - 21

Kære nabo

Kom med til åbent Café Helhedsplan 2. Kig forbi en lejlighed, og hør hvad og hvorfor vi 
skal renovere - og kom med dine inputs. 

Du kan møde Bispeparkens Bestyrelse, byggeudvalget, PLADS og en repræsentant fra 
fsb-administrationen. 

Vi holder åbent fra 14 - 21, så kom forbi når det passer dig.

Hør og se
• Hvad skal der laves i lejlighederne?
• Hvad med mit køkken?

Fortæl os
• Hvordan kan dit køkken blive bedre? 

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner
Bispeparkens Bestyrelse

Hvor?
Jacob 

Lindbergs Vej 8 st. 
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bispepar ken.dk

Følg med på bispeparken.dk

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

Hvornår starter den store renovering?
Den store renovering starter tidligst i 2026 og kun hvis vi vedtager helhedsplanen på 
et kommende afdelingsmøde. Der kan blive enkelte ting, der gennemføres tidligere.

Hvem betaler for helhedsplanen?
I Bisepeparken er vi allerede i gang med at betale for helhedsplanen, fordi en del af 
vores husleje går til henlæggelser til helhedsplanen og bidrag til Landbyggefonden, 
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 kan det for eksempel 
være 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  pavillon-bolig eller en anden fsb-bolig. 
Du får information om dette i god tid før start. 

Hvordan får jeg indflydelse?
Du kan få indflydelse på mange måder: Til Café Helhedsplan, afdelings mødet, i 
følgegruppen eller ved at deltage i et fokusgruppeinterview. Du kan også sende dine 
idéer til post@bispeparken.dk


