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Besøg vores hjemmeside FÆLLESFREMTID.DK
Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, 
en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.



Status på renoveringen af Sjællandsparken
Arbejdet med Sjællandsparkens renovering går planmæssigt. Arkitekt- og ingeniørfirmaet Norconsult, 
som er rådgiver på Sjællandsparkens helhedsplan, har sammen med FællesBo fuld gang i 
projekteringen. 

Udfra input fra renoveringsudvalget og jer beboere justeres og optimeres projektet, så vi kan få alle 
ender til at hænge sammen.

Tidsplanen er udskudt 
tre måneder
Tidsplanen er udskudt ca. tre måneder. 
Der er nu forventet opstart på 
renoveringen omkring februar 2023. 

Du kan altid se den sidst opdaterede tidsplan på 
fællesfremtid.dk. Du er også velkommen til at
kontakte FællesBo, hvis du har spørgsmål. 

Husk, at der stadig kan ske ændringer, som kan 
rykke lidt på planen.

Renoveringsudvalget valgte 
materialer
Når din bolig skal renoveres, får du mulighed for at 
vælge mellem forskellige fronter, bordplade i køkkenet 
og klinker og herved sætte dit personlige præg på 
boligen. 

Renoveringsudvalget var i den forbindelse samlet 
først i marts for at kigge på og udvælge de 
valgmuligheder beboerne får.  

Skal du midlertidig genhuses og tilbage til 
Sjællandsparken, får du senere i forløbet mulighed 
for at vælge mellem de forskellige materialer. 

På 
fællesfremtid.dk 

kan du læse mere 
om renoveringsud-

valgets rolle



God workshop om udearealer
Den 3. februar blev der afholdt workshop om de kom-
mende udearealer, som i forbindelse med renoveringen 
også skal have et løft. 

Mødet foregik på Hotel Eyde, og alle beboere i 
Sjællandsparken var inviteret. 

Beboerne bød ind med mange gode idéer og input, 
som Norconsult tager udgangspunkt i, når planerne for 
udearealerne skal tegnes færdig.

ØVELSE 1

Så har du mulighed for at få en snak med Lars fra Mennesket I 
Midten. Jeg kan eksempelvis hjælpe med:

• Et budget og overblik over din kommende økonomiske situation
• At undersøge dine muligheder for boligstøtte

Tilbuddet er gratis for dig, som bor hos FællesBo, og du er meget 
velkommen til at kontakte mig.

Har du mange tanker om din
økonomi, når din bolig skal renoveres?

 Lars Rasmussen
 Telefon 2090 1739
 Mail: lakr@faellesbo.dk

Renovering
Projektleder 
Lars Bækgaard
96 26 58 23
larb@faellesbo.dk

Har du spørgsmål

Genhusning
Genhusningsrådgiver 
Mette Junge Povlsen
96 26 58 38
mjp@faellesbo.dk
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Ukrainske flygtninge kan bo hos FællesBo i tomme 
boliger i afdelinger med helhedsplan
Når ukrainske flygtninge skal indkvarteres i Herning, vil FællesBo kunne påtage 
sig en del af opgaven. 

Herning Kommune og FællesBo har været i dialog om håndteringen af de mange ukrainske flygtninge, 
der kommer til Herning, og kommunen har spurgt FællesBo, hvor mange familier, vi vil kunne finde en 
bolig til. 

FællesBo har i øjeblikket en del boliger stående tomme, som senere skal bruges til midlertidig genhus-
ning af egne lejere i forbindelse med renoveringerne. En del af disse boliger kan bruges til ukrainske 
flygtninge på tidsbegrænsede lejekontrakter, og der er derfor indgået en aftale med kommunen om, at 
FællesBo forsøger at hjælpe med så mange boliger som muligt. 

Det er FællesBos forventning, at de fleste ukrainske flygtninge har et ønske om at komme tilbage til 
Ukraine, så snart det er muligt, og derfor giver denne løsning med tidsbegrænsede lejekontrakter me-
ning for alle parter. 

De tomme boliger i helhedsplans-afdelingerne er indtil nu og vil fremover også blive lejet ud på tidsbe-
grænsede kontrakter til andre interesserede, indtil FællesBo skal bruge dem til genhusning.  

Der skal stemmes om de justeringer, der er foretaget i helhedsplanen
I september 2020 stemte I beboere ’ja’ til, at der skal gennemføres en helhedsplan af jeres afdeling 016 
Sjællandsparken. Siden da er der sket meget. Projektet er blevet bearbejdet, vi er kommet meget mere 
i dybden med detaljerne i renoveringen og har fået input fra jer beboere.

Udfra disse erfaringer og input er der foretaget forskellige justeringer og optimeringer i projektet, f.eks. i 
indretningsplanerne.

Disse justeringer skal I beboere naturligvis præsenteres for og have 
nærmere informationer om. Når I er blevet informeret om justeringerne, 
vil I blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning. 

Det vil I høre mere om i løbet af den kommende tid. 


