
På det ekstraordinære afdelingsmøde 
blev der stemt ja til at gennemføre den 
fysiske helhedsplan i Raackmannsgården. 
Vi har efterfølgende fået Kommunal-
bestyrelsens og Landsbyggefondens 
endelige godkendelse.

Det betyder, at renoveringen i Raack-
mannsgården bliver gennemført. Dog er 
byggesagen fortsat, som I ved, udfordret 
på økonomien. 

Vi arbejder med forskellige modeller for 
at sikre finansieringen af helhedsplanen. 
Det handler for os om at finde hensigts-
mæssige besparelser i finansieringen og 
dermed holde huslejestigninger inden 
for den ramme, som det ekstraordinære 
afdelingsmøde har givet os. 

Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang 
med forundersøgelser og projekteringen, 
og som det ser ud nu, bliver tidsplanen, 
som I blev præsenteret for på det ekstra- 
ordinære afdelingsmøde, rykket ca. 3 mdr.
frem i tiden. 

Tryghedspakken og genhusning
Når renoveringen går i gang, bliver den 
så gennemgribende, at alle skal gen-
huses midlertidigt. Alle beboere vender 
tilbage til egen bolig, når renoveringen er 
overstået. I forbindelse med genhusning-
en bliver alle beboere tilbudt en midler-
tidig bolig blandt boli.nus egne boliger, 
men det er en stor kabale, der skal gå op. 

Siden 
sidst

Fællesarealerne er også omfattet af Raackmannsgårdens renovering. 

Helhedsplanen er med til at fremtidssikre Raackmannsgårdens lejligheder. 

Vi lytter naturligvis til den enkeltes behov 
og står klar til at tage dialogen med hver 
enkelt beboer. Vi bestræber at gøre gen-
husningen så nærværende som muligt 
og er opmærksomme på den enkeltes 
situation. 

Når det bliver aktuelt, aftaler vi derfor et 
personligt møde med alle beboere forud 
for genhusningen. I er altid velkomne til 
at stille alle de spørgsmål, I måtte have 
på info@boli.nu
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Sådan holder vi jer informeret 
under renoveringen
For at imødekomme eventuelle spørgs-
mål og ikke mindst holde jer informeret 
om forløbet mens renoveringen står på, 
udsender vi løbende fysiske nyhedsbreve 
med nyheder og praktiske informationer. 
Nyhedsbrevene bliver udarbejdet af boli.nu 
i tæt samarbejde med Byggeudvalget, 
så vi sikrer, at indholdet er relevant og 
vedkommende.

Afdelingsbestyrelsen bliver automatisk 
omdannet til Byggeudvalg, mens reno- 
veringen står på. Her er I også altid 
velkomne til at rette henvendelse med 
spørgsmål, forslag og lignende.

Derudover har Byggeudvalget oprettet 
en Facebookside for Raackmannsgården,  
hvor de løbende vil poste information. 
Her kan I holde kontakten med hinanden 
og Byggeudvalget. Boli.nu har ikke noget 
med Facebooksiden at gøre med, og 
vi kan ikke besvare henvendelser via 
Facebook. 

En renovering er en stor omvæltning. Derfor er vi altid klar til at besvare spørgsmål. 

Hvem er med i 
Byggeudvalget

?

Til gengæld er vi altid klar til at besvare 
jeres spørgsmål via mail eller telefon. Vi 
har stor forståelse for, at renoveringen 
påvirker jeres dagligdag, og derfor er vi 
altid klar til at gå i dialog, så alle kommer 
godt gennem renoveringen. 

På vores website opretter vi en landings-
side, hvor I løbende kan følge med i udvik-
lingen, se billeder og finde en elektronisk 
udgave af nyhedsbrevene. 

Info om renoveringen: 
• Fysiske nyhedsbreve
• Facebook ”Raackmannsgården Afd. 17”
• www.boli.nu

Se oversigt i opgangene

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har 
spørgsmål i forbindelse med din hverdag som 
lejer i boli.nu eller den forestående renovering 
af Raackmannsgården. 

Send os en mail
info@boli.nu

Ekspeditionstider
Mandag - fredag kl. 10.30 - 13.00
Torsdag  kl. 15.00 - 17.30

HUSK ... du kan jo altid spørge

75 92 48 44
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