
Temaaften med emnet ”Renovering fra A til Z” 

Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 17.00 – 20.00 
 

 

Temaaften afholdes i Boligforeningen VIBOs mødelokale på 5. sal, Sankt Peders Stræde 49 A,  

1453 København K (brug trappen ved siden af hovedindgangen). 

 

 

PROGRAM 

 
17.00  Velkomst  

v/ Birgitte Langballe, formand for Udvalget for Uddannelse og Boligsocialt Arbejde (UUBA). 

17.05  En kort introduktion til hovedemnerne for temaaftenen 

  v/ ark. Lars Vind Scheerer. 

 

17.15  Kommunens rolle i en renoveringssag støttet af Landsbyggefonden 

v/ fuldmægtig Anne Mette Friis Pedersen og arkitekt Ole Frederiksen, Almene boliger 

Københavns Kommune. 
 

   •  Tidlig dialog med boligorganisationen 

   •  Skema A-ansøgning/kommunal godkendelse af helhedsplanen 

   •  En renoveringssags videre forløb 

   •  Besvarelse af spørgsmål 

 

 17.45  Landsbyggefondens rolle i en støttet renoveringssag (ca. 30 min.) 
v/ Sune Skovgaard Nielsen, Byggeteknisk konsulent Landsbyggefonden - 
Byggeteknisk funktion 

 
   •  Helhedsplanen – formål og indhold 
   •  Sagsgangen i Landsbyggefonden 
   •  Støttede og ustøttede arbejder – støttekriterier 
   •  Tilstandsrapport og supplerende undersøgelser 

   •  Budget, finansiering og husleje 
•  Besvarelse af spørgsmål 

 

 

 

18.15   Spisning og pause 

 

 

 

 

 



 

 

18.45  Den beboerdemokratiske proces i en renoveringssag – case fra Galgebakken i 
Albertslund 
v/ proceskonsulent Pia Wallbohm, PW Consult og Lars Vind Scheerer NOVA5 arkitekter 
(partner og afdelingsleder almene boliger). 

 
   •  Introduktion til case; renovering af Galgebakken i Albertslund 

   •  De forskellige faser i beboerinddragelsen 

  •  Beboerinddragelse i Galgebakken, beboernes deltagelse i projektudviklingen 

   •  Kommunikation. 

   •  Arbejde i temagrupper og brug af prøvehuse, skalaforsøg m.v. 

   •  Hvilke erfaringer og gode tips har vi samlet op under arbejdet 

   •  Hvordan er dialogen og kontakten med beboerne når vi bygger 
•  Besvarelse af spørgsmål 

 

19.30  En kort orientering om Boligforeningen VIBOs byggesagsguide  

v/ områdechef Henrik Nielsen, VIBO 
 

•  Henrik Nielsen fortæller om det arbejde, som formændene for flere afdelings-
bestyrelser har udført i forbindelse med udarbejdelse af Boligforeningen VIBOs 
egen byggesagsguide for beboerdemokrater og andre interesserede. 

 

 

19.40  Opsamling og afrunding  
 
 
 
 
 
 
TILMELDING 
Til arrangementet kan ske ved henvendelse til Ulla Nevers, Boligforeningen VIBO på telefon 33 42 00 16 eller 

på e-mail: un@vibo.dk. 

 

Sidste frist for tilmelding er den 22. februar 2016. 


