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Beboerdemokratiet stemte ja
Torsdag den 7. juli 2022 blev der afholdt ekstraordinært beboermøde i Kanalhuset. Grunden til
dette møde var, at den forestående renovering af afdelingen desværre ikke kan gennemføres inden for den økonomiske ramme, der var udgangspunktet, og som var blevet vedtaget ved urafstemning i august 2021. Derfor var der indkaldt til ekstraordinært beboermøde, hvor der skulle
stemmes om en huslejestigning, for at renoveringen kan realiseres.
På mødet blev hovedpunkterne omhandlende renoveringen genopfrisket, og ligeledes blev de
konkrete huslejestigninger, for de fire typer af boliger, gennemgået. Herefter blev afstemningen
gennemført, og det blev et klart ja til huslejestigningen og derved også et ja til at få realiseret renoveringen.
Huslejestigning for de fire typer boliger:
1 rums ungdomsbolig 34 m2
2 rums familiebolig 50 m2
2 rums familiebolig 55 m2
3 rums familiebolig 81 m2

150 kr. pr. måned
225 kr. pr. måned
250 kr. pr. måned
360 kr. pr. måned

Huslejestigningerne vil træde i kraft i takt med at renoveringen gennemføres.
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Tidsplan
Det betyder, at vi i august måned får indsendt materiale til de kommunale myndigheders godkendelse. Herefter sker der en myndighedsbehandling af sagen, som formentlig vil tage et par
måneder.
Derfor vil den forventede tidsplan se således ud:
Medio august 2022:
Oktober 2022:
Primo november:

Indsendelse af materiale til myndigheds behandling
Kommunal myndigheds godkendelse og indgåelse af entreprisekontrakter.
Renoveringsarbejdet begynder.

Denne tidsplan er en forventet tidsplan, der afhænger af myndighedernes behandlingstid af
sagen. Når vi kender tidsplanen for myndighedernes godkendelse, hvilket vi gør omkring starten
af september, vil vi sende en mere detaljeret tidsplan ud til jer. Derefter vil vi indkalde til blokmøder, hvor I vil få en nærmere orientering om, hvad der skal ske og hvornår i jeres lejemål.

Vi ser frem til et godt renoveringsforløb og ønsker jer alle en god sommer.

Vil du vide mere?
Projektleder Kenneth Lund Nielsen – kn@abhim.dk / 96 31 52 27

