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NYT OM HELHEDSPLANEN
Information om Bloklands helhedsplan
I DETTE NUMMER
KAN DU LÆSE OM:
Der er fundet en tekni sk
rådgi ver, som nu skal
proj ektere.
Der afhol des beboermøde om
Bl okl ands Hel hedspl an ti l
september.

NY FASE AF BLOKLANDS
HELHEDSPLAN ER SKUDT IGANG
Opgaven med at være totalrådgiver for Bloklands
Helhedsplan har nu været i udbud. Der er fundet en
teknisk rådgiver, som skal stå for den endelig planlægning
af Bloklands renovering.
Efter mange års planlægning er arbejdet med Bloklands Helhedsplan nået til
en ny fase: Projekteringsfasen. Nu skal den godkendte helhedsplan tegnes
færdig.
Inden det kan ske, skal en teknisk rådgiver gennemgå alle forundersøgelser,
budgetter mv.
Den opgave har været i udbud. Udbuddet blev vundet af JJW Arkitekter og
det rådgivende ingeniørfirma Danakon. De er nu tekniske rådgivere på
Bloklands Helhedsplan.
De skal følge helhedsplanen indtil renoveringen er færdig.
I den kommende tid vil rådgiverne komme på besøg i Blokland, for at se på
bygningerne. De vil sandsynligvis også lave flere tekniske undersøgelser.
Vi forventer, at selve byggeriet går i gang i starten af 2021.
Renoveringen forventes at være færdig i slutningen af 2023.

KOM TIL BEBOERMØDE
De tekniske rådgiver præsenterer sig selv
for Bloklands beboere på et beboermøde
18. september 2019 kl. 19.
Mød de nye rådgivere
Onsdag 18. september 2019, kl. 19 holdes beboermøde for
Bloklands beboere. Her vil de teknisk rådgivere
præsentere sig. De vil fortælle om det kommende arbejde
og gennemgå en foreløbig tidsplan.
Hør hvordan Bloklands beboere bliver inddraget
Rådgiverne vil også fortælle om hvordan Bloklands
beboere vi blive inddraget i arbejdet med Helhedsplanen.
Der vil blive nedsat fire fire udvalg som skal arbejde med
hhv. facader, altaner, boliger og udearelaer.
På mødet kan du høre mere om, hvordan arbejdet i
udvalgene vil komme til at foregå, og hvordan du melde dig
til at deltage udvalgene.

BESØG BLOKLANDS
RENOVERINGSHJEMMESIDE.
HER KAN DU FINDE
INFORMATION OM
HELHEDSPLANEN,
TIDSPLANER,
REFERATER OG
KONTAKTOPLYSNINGER.
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