
 

Indkaldelse 
afdelingsmøde om designmanualen
 

Onsdag den 18
i Café Perlen, Hallingparken 5 

 
 

Kære Beboer i afdeling 
 
Nu er hele designmanualen for
færdig!  
 
Vi skal sende designmanualen til Landsbyggefonden for at søge 
om støtte til at renovere bebyggelsen
 
Vi holder et ekstraordinært afdelings
og høre og se ideerne bag designmanualen. 
 
Vi ved, at mange interesserer sig for projektet, tidsplanen og o
fanget af renoveringen. Derfor har vi inviteret folk fra Team D
MUS, Brøndby Boligselskab, 
svare på dine spørgsmål om renoveringen. 
 
Derfor holder vi et ekstraordin
ningstemaet vil være: ”Kan de
med HP4-renoveringen inden for rammerne af den fremlagte d
signmanual?” 
På mødet skal der ikke stemmes om huslejekonsekvenser. Det 
kommer først til at foregå, når den 
højhuse skal sendes ind til Landsbyggefonden i 2016.
 
Designmanualen kan ses på
http://www.broendbyboligselskab.dk/Afdelinger/HP4

 
men den kan også ses hos John Frimann, Hallingparken 7

 
Fakta boks: 
Designmanualen udstikker de overordnede principper og beskr
ver de designmæssige rammer og retningslinjer for, hvordan 
byggelsen skal se ud efter renoveringen.

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrel

   

 til ekstraordinært 
møde om designmanualen 

8. november kl. 19:00 
i Café Perlen, Hallingparken 5  

Kære Beboer i afdeling 607 

designmanualen for højhuse, lavhuse og udearealer 

Vi skal sende designmanualen til Landsbyggefonden for at søge 
bebyggelsen. 

ekstraordinært afdelingsmøde, hvor du kan komme 
og høre og se ideerne bag designmanualen.  

at mange interesserer sig for projektet, tidsplanen og om-
fanget af renoveringen. Derfor har vi inviteret folk fra Team DO-

Brøndby Boligselskab, Lejerbo og SBS Rådgivning til at 
svare på dine spørgsmål om renoveringen.  

r vi et ekstraordinært afdelingsmøde, og afstem-
ningstemaet vil være: ”Kan det godkendes, at der arbejdes videre 

renoveringen inden for rammerne af den fremlagte de-

stemmes om huslejekonsekvenser. Det 
først til at foregå, når den første færdige ansøgning for 

nd til Landsbyggefonden i 2016. 

Designmanualen kan ses på 
http://www.broendbyboligselskab.dk/Afdelinger/HP4/Designmanual

kan også ses hos John Frimann, Hallingparken 7, st. 

Designmanualen udstikker de overordnede principper og beskri-
ver de designmæssige rammer og retningslinjer for, hvordan be-

skal se ud efter renoveringen. 

 
Med venlig hilsen  

fdelingsbestyrelsen for 607 

   

BRØNDBY BOLIGSELSKAB 

NYGÅRDS PLADS 27, 1 sal 

2605 BRØNDBY 

TELEFON 38 12 13 53 

E-MAIL bb@lejerbo.dk 

VOR REF. 
JOF 

 
DERES REF. 
 
 
DATO 

31. oktober 2015 

V E N D ⇒⇒⇒⇒ 

 

Vi skal sende designmanualen til Landsbyggefonden for at søge 

møde, hvor du kan komme 

m-

t godkendes, at der arbejdes videre 
e-

ignmanual  

i-
e-



 

Til beboerne i 
Afdeling 607 
 
 
 

PROGRAM

Emne: 
HP4-renovering af Brøndby Boligselskab
afd. 605, 606, 607 og 608

Formål: 
Afstemning om den nye designmanual
Brøndby Strand P

Sted: Café Perlen 
Ons
ve

 

Punkt Indhold 

 

1. Velkomst v/ formand

2. Valg Valg af dirigent og referent

3. Formålet 
med Design- 
manualen 

v/ Martin Kjølby fra sbs 
 

Designmanualen kan ses på
www.broendbyboligselskab.dk/Afdelinger/HP4

4. Gennemgang 
af designma-
nualen 
 

v/ Domus arkitekter.
Spørgsmål, kommentarer og drøftelser 
tages under gennemgangen.

5. Afstemning Afstemningstemaet er:
”Kan det godkendes, at der arbejdes vid
re med HP4
merne af den fremlagte designmanual?”
For beboerne i BB er der p.t. ingen 

huslejekonsekvens forbundet med a
stemningen.

6. Konklusion 
og 
afrunding 

 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen i 607 

 

   

PROGRAM 

renovering af Brøndby Boligselskab 
afd. 605, 606, 607 og 608 

om den nye designmanual for 
Brøndby Strand Parkerne 

Onsdag den 18. no-
vember 2015 

Kl. 19:00 – ca. kl. 
21:00 

Tid 

formanden Ca. 5 
min. 

Valg af dirigent og referent Ca. 5 
min. 

v/ Martin Kjølby fra sbs rådgivning 

Designmanualen kan ses på 
www.broendbyboligselskab.dk/Afdelinger/HP4  

Ca. 5 
min. 

v/ Domus arkitekter. 
Spørgsmål, kommentarer og drøftelser 

under gennemgangen. 

Ca. 2 x 
40 min. 
med 10 
min. 
pause 
imellem 

Afstemningstemaet er: 
”Kan det godkendes, at der arbejdes vide-
re med HP4-renoveringen inden for ram-
merne af den fremlagte designmanual?” 
For beboerne i BB er der p.t. ingen 

huslejekonsekvens forbundet med af-
stemningen. 

Ca. 10 
min. 

Ca. 10 
min. 

 

    

BRØNDBY BOLIGSELSKAB 

NYGÅRDS PLADS 27, 1. sal 

2605 BRØNDBY 

TELEFON 38 12 13 53 

E-MAIL bb@lejerbo.dk 

VOR REF. 
JOF 

 
DERES REF. 
 
 
DATO 

31. oktober 2015 

V E N D ⇒⇒⇒⇒ 

kl. 

40 min. 

 


