
 

Nu skal I stemme om helhedsplanen 
 

Vi er nu klar til, at præsentere jeres helhedsplanen (renovering). Renoveringsplanerne har været 

længe undervejs, og vi glæder os meget til at fremvise jer planerne på de kommende beboermøder – 

Du kan finde møderækken på bagsiden.  

Riisingsparken danner med de røde lange 

bygninger en tidstypisk og flot sammenhængende 

bebyggelse som præger kvarteret. Vi hører, at der 

generelt er rigtig mange beboere som er glade for 

at bo i afdelingen. Der er beboer som har boet i 

Riisingsparken siden den blev opført tilbage i 

1954. Men I ved også at bygningerne trænger til 

fornyelse og et kvalitetsløft. Vi lægger derfor op til 

en nænsom total renovering, der værner om at 

bevare Riisingsparkens identitet og arkitektur. Der 

kommer bl.a. elevatorer i nogen af blokkene, nyt 

tag, nye køkkener, nye vinduer, dørtelefoner, 

ventilationsanlæg og meget mere. Det eksisterende park/haveanlæg skal også have et løft med ny 

beplantning, hyggelige opholdszoner og legepladser. Disse forbedringer vil naturligvis få indflydelse 

på jeres fremtidig husleje. Men vi har meget fokus på, at holde huslejestigningen så langt nede som 

muligt - Men mød op til infomødet og hør meget mere herom.  

 

 

Hjemmeside  

Dagen efter informationsmødet den 13. juni,  vil der blive oprettet en hjemmeside for helhedsplanen. 

Der vil I kunne finde de fremtidige lejlighedsplaner, fremtidige huslejer og andre praktiske 

informationer. 

 

Mange hilsner 

Projektafdelingen i FAB 

Vigtige datoer og beskrivelse af arrangementer - se bagsiden! 



INFORMATIONSMØDE: 

Tid:  Torsdag den 13. juni kl. 19-21 
 
Sted:   Fælleshuset 
 
Punkter, som vil blive berørt på mødet: 

1. Hvad er en helhedsplan og hvorfor skal der laves en 
2. Eksempler på hvordan din fremtidige bolig ser ud 
3. Hvad bliver din fremtidige husleje 
4. Genhusning 
5. Hvad sker der på Åbent Hus arrangement (mulighed for tidsbestilling på dagen)  
6. Procesplan frem til afstemningen 

 
 
  

 
 
ÅBENT HUS: (Kom og få en snak om din egen bolig) 

 
Tid:  Onsdag den 20. juni kl. 10-12 eller torsdag 21. juni kl. 16-18 
 
Sted:  Fælleshuset 
 
Du vil kunne få svar vedr. din nuværende og fremtidige bolig herunder hvilken mulighed du har, 
hvis du ønsker en anden bolig 

 
 

 
 

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE – AFSTEMNING  
 
Tid:  Torsdag den 27. juni kl. 19-21 
 
Sted:  Fælleshuset 
 
Du vil til dette møde modtage en særskilt indbydelse. 


