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0. Overblik 

 
 
 

 

 

0. Overblik hele processen 

 

 

 

 

 

Milepæle: 

1. Helhedsplan, version 1.0 

2. Idékatalog 

3. Projektforslag 

4. Endelig helhedsplan og skema A 
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1. Helhedsplan, version 1.0 

1. Helhedsplan, version 1.0 
 
• Visionen 
• Omverden, byen og nærområde  
• Udearealer  
• Bygninger 
• Boliger 
• Boligsocialt 
• Budget, finansiering og 

huslejekonsekvenser 
• Aktører og organisering frem til 

skema A 
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1. Helhedsplan, version 1.0  
 

Helhedsplan, version 1.0 
 

udarbejdes af 
administrationen 

eller af styregruppen: 
  
• projektleder, boligadmin. 
• rep. driften 
• rep. afd.bestyrelse 
• evt. rep. fra kommunen 
• evt. rep. fra rådgiver  
 
uden den brede 

beboerinvolvering 

Billede af møde i styre- 

Gruppen 
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2. Tidsplan – inkl. aktører 

 
 

Projektleder / styregruppe er ansvarlig for fremdrift 

2. Tidsplan – aktører 

Ansøgning 

Sup.  
Dokumentation 

Revideret 
grundlag 

Endelig 
projekt og 
ansøgning 
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2. Tidsplan – inkl. aktører  
 

Dialog med kommunen 
 
Inden foreløbig helhedsplan kontakt 
kommunen – dialog og ønsker fremtiden 
 
Forskellige repræsentanter fra kommunen: 
Borgmesterkontor/kommunaldirektør, Teknisk  
Chef, repræsentant fra tilsynet, Boligsocial  
Koordinator eller gruppe osv. 
 
Mulige kommunale lejere 
Offentlige kontorer, børn, unge, ældre,  
syge, handicappede, bofællesskaber. 
 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:%C3%85rhus_R%C3%A5dhus.jpg
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2. Tidsplan – inkl. aktører  
 

Dialog Landsbyggefonden  
 

Vejledning ifm.: 
• det boligsociale  
• bygninger, boliger og 

friarealer. 
 
Efter Helhedsplan, version 1.0: 
• Møde / besigtigelse 
• Evt. supplerende materiale 
 
Før endelig helhedsplan – 
afklaring: 
• Projekt 
• Økonomi (støttet / ustøttet) 
• Finansiering / husleje 

FSB, Kantorparken - København 
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2. Tidsplan – inkl. aktører  
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2. Tidsplan – inkl. aktører  
 

Øvrige aktører 
Ifm. den endelig helhedsplan kan, ud over beboere, inddrages i 
arbejdsgrupper / workshops mm.: 
 
• Institutioner 
• Klubber (sport eller hobby) 
• Skole  
• SSP 
• Børn / unge 
• Røde Kors   
 Dansk Flygtningehjælp m.fl. 
• Andre ?? 
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 3. Status og forberedelse 
 

3. Status og forberedelse  
 

Visionen 
Formuleres af styregruppen 
Kan bearbejdes med beboere i  
fase 2 (idéudvikling) 
 

F.eks.  
• Fremtidssikring af afdelingen, 

så den kan tiltrække og fast-
holde mange forskellige 
brugere ~ unge, børnefamilier, 
enlige og ældre. 

• Konkurrenceevnen ift. det 
lokale boligmarked skal 
forbedres. 
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3. Status og forberedelse 
 

Omverden, by og 
nærområde 

 
Forskellige emner afdækkes  
(Se Fremtidsanalysen – 

AlnenNet): 
 
• Sammenhæng 
• Image 
• Efterspørgsel 
• Flyttemønstre 
• Trafikale forhold 
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3. Status og forberedelse 
 

Udearealer ~ 
Miljøarbejder 

 
• hvordan fremtræder 

udearealer ? 
 

• Vedligeholdelsesstand ? 
 

• bliver de brugt af 
beboerne ? 
 

• Kriminalpræventive tiltag 
  
• Evt. fælleshus 

PAB, Brunevang - Rødovre 
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3. Status og forberedelse 
 

Bygningerne 
 
• Tilstandsrapport 

 
• Evt. svigt der har ført til 

skader 
 

• Årsag og omfang registreres 
– ca. 10% + metode  ~    
kan aftales med LBF  => 

 byggeteknisk dokumentation 
 

• Konklusion / sammenfatning 
 

• Forslag til udbedring 
 

• Budgetoverslag 
 

Ringsteds Bys Bs - Kildebjerggård 
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3. Status og forberedelse 
 

Boligen 
 
Vurdering af: 
• Fordeling af boligtyper 
• Størrelse og indretning 
• Flyttemønster 
 
Sammenholdt med vision: 
 
Afdelingen skal fremtidssikres, 
så den kan tiltrække og fast- 
holde mange forskellige slags 
unge, børnefamilier, enlige og 
ældre. 
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3. Status og forberedelse 
 

Boligen   Sammenlægninger 
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3. Status og forberedelse 
 

Boligen   Ombygning 
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3. Status og forberedelse 
 

Boligen Tilgængelighed 
  

Frederikshavn Bf - Hånbæk 
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3. Status og forberedelse 
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3.  Status og forberedelse 
 

Betingelser for støtte: 
 
• Helhedsplan 
 
• Byggeteknisk dokumentation 

 
• Driftsøkonomisk begrundelse 

for støtte 
 

• Organisationens egetbidrag 
 
• Højest mulige leje efter 

renovering 
 

• Renoveringsbehov min.  
 10% af bygningsværdien.  

 
• Byggerier omfattet af BSF  
 (juli 1986) dækkes ikke.         

20 år fra aflevering 

 
 DFB, Charlottegården – Hedehusene 
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3. Status og forberedelse 

Sammenfatning og økonomi: 
 
• Opretning (byggeskader) 

 
• Tilgængelighed 

 
• Ombygning / sammenlægning 

 
• Miljøarbejder 

 
• Nedrivning 

 
• Infrastruktur 

 
• Genopretning / Forbedring  

 
• Budgetoverslag / Finansiering  
 og Husleje 

 
• Tidsplan 
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 3. Status og forberedelse 
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3. Status og forberedelse 
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Gruppeopgave 

 Gruppeopgave 
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4. Proces frem til skema A 
 

4. Proces frem til skema A 

Efter foreløbig helhedsplan: 

• Ideudvikling ~> Beboerindragelse 

• Projektforslag ~> Endelig Helhedsplan 

• Vurdering/godkendelse ~>  

   Kommunen/Landsbyggefonden 
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4. Proces frem til skema A 
 

Vurdering og godkendelse 
Endelig helhedsplan skal  
godkendes på afd.møde 
 
Sammen med økonomi og 
Huslejekonsekvenser 
 
Den endelige helhedsplan 
sendes til: 
• Kommunen  
• Landsbyggefonden 

 
Og indgår som en del af 
Skema A materialet.   
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 Regulativ og vejledning på  
www.LBF.dk 
http://www.lbf.dk/driftsstoette/fysiske%20arbejder/mere%20om%20fysiske%20arbejder.aspx  
 Notat renoveringsstøtteordningen, Notat om fugtmålinger mv., Budgetskema, Ydelsesprocent 
 
 

Værktøjer på 
www.AlmenNet.dk 
 
 
 

 

 

http://www.lbf.dk/
http://www.lbf.dk/driftsstoette/fysiske arbejder/mere om fysiske arbejder.aspx
http://www.lbf.dk/driftsstoette/fysiske arbejder/~/media/lbf/fysiske arbejder/20110324_Nyt notat om byggeteknik mv.ashx
http://www.lbf.dk/driftsstoette/fysiske arbejder/~/media/lbf/fysiske arbejder/Fugtmlinger mv.ashx
http://www.lbf.dk/driftsstoette/fysiske arbejder/~/media/lbf/fysiske arbejder/Budgetoverslag_eksempel_med_finans_og_leje_A_rev8.ashx
http://www.lbf.dk/driftsstoette/fysiske arbejder/~/media/lbf/fysiske arbejder/Beregning lneydelse-master_26-10-2011.ashx
http://www.almennet.dk/
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Ansøgning pr. 1. januar 2012 via internettet 
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Ansøgning pr. 1. januar 2012 via internettet 
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Gruppeopgave 
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6. Proces frem til skema A 
 

Idé udvikling 
• Visionen 
• Omverden, byen og 

nærområde  
• Ude- og fællesarealer  
• Bygninger 
• Boliger 
• Boligsocialt 

 
Emner behandles igen nu ved 
inddragelse af beboere og 
andre aktører 
 
- evt. ved workshop…… 
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6. Proces frem til skema A 
 

Projektforslag  
 
• Ude- og fællesarealer  
• Bygninger 
• Boliger 
• Budget, finansiering og 

huslejekonsekvenser  
 

Emner behandles i 
arbejdsgrupper eller i 
Styregruppen 
 
Eks. på Finansieringsplan 
Vejledning side 21 - 
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