26. februar 2021

Informationsbrev til alle beboere i afdeling 12, Grøntoften
Hvornår går vi i gang med renoveringen?
Vores rådgivere fra ingeniørfirmaet Rambøll og C&W Arkitekter er i fuld gang med at
projektere, således at der i efteråret 2021 kan afholdes licitation og derefter laves aftaler
med de entreprenører, der skal udføre renoveringsarbejderne. Renoveringen forventes
igangsat i februar 2022. Der er nedsat et byggeudvalg, som består af repræsentanter fra
afdelingsbestyrelsen, hovedbestyrelsen og administrationen.
Nedsættelse af arbejdsgrupper
Vores rådgivere har brug for jeres input og gode idéer og derfor håber vi, at I har lyst til at
melde jer til en eller flere af de arbejdsgrupper, der nedsættes:
1) Køkkener
2) Badeværelser
3) Altaner (Blokkene på Grøntoften 2-4-6-8-10-12-14-16-18)
4) Rampe (Blokkene på Grøntoften 2-4-6-8-10-12-14-16-18)
5) Udearealer
På vedlagte seddel bedes du/I skrive, hvilken / hvilke arbejdsgrupper du/I har lyst til at
deltage i. Husk også at skrive mailadresse og telefonnummer, da vi af hensyn til
forsamlingsforbuddet bliver nødt til at fordele os i flere mindre arbejdsgrupper.
Genhusning
Du/I vil få tilbudt en individuel samtale om genhusning. Dog vil vi allerede i marts og april
2021 holde åbent hus møder om genhusning i bestyrelseslokalet i kælderen ved
Grøntoften 8. Alle er velkomne. Vi håber især at få en snak med beboere fra de 27
boliger på 1. sal i blokkene i Grøntoften 2-4-6-8-10-12-14-18. Vi vil gerne høre om, ønsker
til en anden bolig, fra beboerne i de 9 boliger på 1. sal midtfor som nedlægges.
Boligerne i blokkene på 1. sal til venstre og 1. sal til højre bliver meget dyrere, fordi de
bliver større, og oveni kommer en yderligere huslejestigning på 500 kr. De 8 hvide
gårdhavehuse ændres til alt 12 boliger på henholdsvis 86 m2., 93 m2. og 114 m2.
Beboere i disse boliger vil vi også opfordre til at komme til et lille møde, hvor vi kan drøfte
eventuelle ønsker til en anden bolig. Det 1. åbent hus møde om genhusning bliver 17.
marts 2021 kl. 15-17 i bestyrelseslokalet i kælderen ved Grøntoften 8. Tilmelding er
ikke nødvendig. Af hensyn til forsamlingsforbuddet på 5, opdeler vi os i mindre
grupper i både bestyrelseslokalet og ved borde/bænkesæt udenfor.
Vedlagte seddel med tilmelding til arbejdsgrupperne bedes afleveret til formand Erik
Nielsen, Grøntoften 10, st.tv. eller Leif Bæk, Grøntoften 18, 1. th. Eller pr. mail til Helle
Jakobsen på hj@abodense.dk .
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Administrationen

TILMELDINGSSEDDEL TIL ARBEJDSGRUPPER
Jeg / vi vil gerne deltage i følgende arbejdsgrupper:
Sæt kryds ved de arbejdsgrupper du ønsker at deltage i. Også selvom du evt. ikke kan
deltage den foreslåede dag. Så vil du blive indkaldt til næste møde i arbejdsgruppen.
Navn:_____________________
Adresse:___________________
Telefon:____________________
Mail:_______________________
Ja – jeg vil gerne deltage (sæt kryds)
Arbejdsgruppe om køkkener
_______
Det 1. møde i arbejdsgruppen afholdes den 5. marts 2021 kl. 9.00

Arbejdsgruppe om badeværelser _______
Det 1. møde i arbejdsgruppen afholdes den 5. marts 2021 kl. 10.30

Arbejdsgruppe om altaner
Nærmere information følger.

_______

Arbejdsgruppe om rampe
Nærmere information følger.

_______

Arbejdsgruppe om udearealer
Nærmere information følger

_______

Arbejdsgruppemøderne afholdes i bestyrelseslokalet i kælderen ved Grøntoften 8. Er vi
flere end 5 deltagere, vil mødet blive delt op i 2-3 grupper, så nogle deltager ved
borde/bænkesæt i haven.

Tilmeldingsseddel til arbejdsgrupper bedes senest onsdag den 3. marts 2021
afleveret til formand Erik Nielsen, Grøntoften 10, st.tv. eller Leif Bæk, Grøntoften 18,
1. th. Tilmelding kan også ske pr. mail til Helle Jakobsen på hj@abodense.dk .

