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Informat ion om Bloklands helhedsplan

KOM TIL BEBOERWORKSHOP OG
FORTÆL OM DINE ØNSKER!
Vær med t i l  at  påvirke det kommende byggeri  i  Blokland.
Der bl iver den kommende t id afholdt tre beboerworkshops
i Blokland. Her får du som beboer mulighed for at påvirke
Bloklands renovering. 

De tekniske rådgivere er nu ved at planlægge præcis hvordan Bloklands
helhedsplan skal udføres. 
 
Som et del af det arbejde inviterer rådgiverne Bloklands beboere til tre
workshops om renoveringen. Vær med og fortæl om dine ønsker.
 
Bestyrelsen og rådgiverne er blevet enige om tre temaer fra helhedsplanen,
som du som beboer kan hjælpe til med at uddybe. De tre temaer er:
 

Facader og altaner
Udearealer
Indretning af moderniseringslejligheder

 
Der bliver afholdt tre beboerworkshops om byggeriet. 
 
Den første er torsdag 10. oktober kl. 18.
 
Vi håber at se mange af Bloklands beboere!
 
Se program for den første beboerworkshop på næste side.

Invitation t i l  Beboerworkshop

om helhedsplanen

Kommende beboermøder om

helhedsplanen

I  D E T T E  N U M M E R
K A N  D U  L Æ S E  O M :



BESØG BLOKLANDS
RENOVERINGS-
HJEMMESIDE.

 
HER KAN DU FINDE
INFORMATION OM
HELHEDSPLANEN,

TIDSPLANER,
REFERATER OG

KONTAKTOPLYSNINGER.

BEBOERWORKSHOP 1
10. Oktober i  Beboerhuset.
 
 
PROGRAM

18.00-18.30
Generel introduktion til helhedsplanen; de tre temaer og
den videre proces.
 
18.30-20.00
Inddeling i tre grupper. Rådgiverne vil holde oplæg om de
enkelte temaer hver for sig og lytte til jeres kommentarer.
 
Rådgiverne hold tre oplæg om hvert tema, så alle grupper
kan komme med ønsker og kommentarer til alle tre temaer. 
 
20.00-20.30
Vi slutter af med at tale om jeres ønsker og kommentar til
den videre proces med projektet. 
 
Der vil være lidt mad og drikkevarer undervejs.

blokland-renovering.dk

Torsdag 10. oktober kl. 18.00-20.30
Rådgiverne lytter til beboernes ønsker til helhedsplanen og
de tre temaer. 
 
Onsdag 13. november kl. 18.00-20.30
Rådgiverne fremlægger, hvordan de har indarbejdet
beboernes ønsker i projektet. Beboerne kan kommentere
løsningerne. 
 
Torsdag 9. januar kl. 19.00-20.30
Rådgiverne fremlægge status for projektet, før arbejdet
fortsætter.

KOMMENDE
BEBOERWORKSHOPS


