Herning, den 16. december 2015

Status på arbejdet med helhedsplanen for afdeling 016 Sjællandsparken
Der er nu gået over et år siden Landsbyggefonden gennemførte besigtigelse af Sjællandsparken for personligt at vurdere afdelingen i forhold til den ansøgning om en helhedsplan, som FællesBo havde sendt.
Efter besigtigelsen, som gik godt, vendte Landsbyggefonden dog tilbage med et krav om
yderligere undersøgelser, som skulle understøtte nogle af tiltagene i helhedsplanen. Disse
undersøgelser, som endte med at blive temmelig omfattende, blev endeligt afsluttet i oktober. Resultaterne fra undersøgelserne blev indarbejdet i helhedsplanen, og i november
kunne vi sende den endelige helhedsplan til godkendelse hos Landsbyggefonden.
Bolden ligger derfor nu hos Landsbyggefonden. Vi ved ikke, om de godkender planen,
som den er, eller om de ønsker yderligere undersøgelser. Det vil tiden vise. Og selv om
sagsbehandlingen er lang, skrider den dog stille og roligt frem.
Som du sikkert ved, er din afdeling ikke den eneste, som står til renovering. Afdeling 009
Ørstedgården og afdeling 014 Elmegården har været igennem den samme proces, som I
står i nu – de er blot lidt foran jer. Beboerne i disse to afdelinger har i løbet af efteråret været igennem en beboerdemokratisk proces. Det har indbefattet forskellige informationsmøder og cafémøder og sluttede først i december af med et ekstraordinært afdelingsmøde,
hvor beboerne med et overvældende flertal i begge afdelinger stemte ’ja’ til gennemførsel
af helhedsplanerne. Detailprojekteringen går nu i gang, og disse projekter bevæger sig
derfor ind i en fase, hvor tingene pludselig bliver meget konkrete og gravkørerne i løbet af
et års tid vil gå i jorden.
Jeg vender naturligvis tilbage, når jeg har flere oplysninger
vedrørende Sjællandsparken, og har du spørgsmål, er du
altid velkommen til at kontakte mig. Ellers vil jeg ønske dig
en glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
FællesBo
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