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Information til beboerne om helhedsplanen 
Helhedsplanen er stadig i den fase, hvor projektet bliver justeret og til-

rettet. Med dette nyhedsbrev ønsker vi god sommer. 

Status på helhedsplanen
Vi arbejder frem mod et skema A, samt et rådgiver-
udbud og er i stadig dialog med Landsbyggefonden 
om projektets del-elementer.

Send flere penge...
De ekstra tekniske undersøgelser, der har været 
nødvendige at foretage, har gjort, at det har været 
nødvendigt at udvidde budgettet.

Derfor havde BO-VEST en indstilling med på organi-
sationsbestyrelsens møde den 21. juni, hvor vi bad 
om flere penge til yderligere teknisk rådgivning. Be-
løbet skulle tages fra dispositionsfonden, hvorefter 
udgiften forventes at kunne indgå som støttebereti-
get udgift i skema A.

Vi vil gerne beholde Dominia
For ikke at sætte processen frem mod en godken-
delse af det endelige skema A i stå, har vi indstillet 
Dominia til at forblive vores samarbejdspartner og 
stå for rådgiverudbuddet. 

I en byggesag samarbejder BO-VEST med en rådgi-
ver indenfor arkitektur og teknik om at definere de 
overordnede rammer, så renoveringsprojektet lever 
op til beboernes og Landsbyggefondens krav. 

Dominia skal stå for at finde den rådgiver, der skal 
varetage byggestyringen og følge byggesagen til 
dørs. 

Inden feriensæsonen begynder
Inden sommerferien sender BO-VEST-administrati-
onen de materialer som Landsbyggefonden har ef-
terspurgt. Vi håber, vi herefter kan videreføre dialo-
gen og de sidste forhandlinger omkring et endeligt 
skema A.

Du kan se en foreløbig tidsplan på bagsiden.

Med ønsket om en dejlig sommer!

Venlig hilsen 

afdelingsbestyrelsen i Solhusene



Juni - 2017

AB 3701 • SOLHUSENE

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Tilretning af helhedsplan

Afklaring med LBF

Skema A

Afdelingens godkendelse

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Granskning af udbudsmateriale

Tilbudsbedømmelse

Indgåelse af rådgiveraftale

Gennemførelse af helhedsplan

Prækvali�kation

Udbud af totalrådgivning

Behandling hos LBF, Kommune, 
organisation og beboere

TIDSPLAN 
UDBUD AF TOTALRÅDGIVNING FOR GENNEMFØRELSE AF HELHEDSPLAN I SOLHUSENE

Dato: 02.06.2017

2017 2018

Hvad er skema A?
Skema A er et særligt skema, som skal bruges til ansøgningen om støtte fra
Landsbyggefonden til alment nybyggeri eller renovering. Skema A-ansøgning omfatter, ud-
over et økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen, også en projektbeskrivelse, en be-
skrivelse af finansieringen og af beregninger for eventeulle huslejekonsekvenser.

Skema A-ansøgning skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde, af organisationsbesty-
relsen, Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.


