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Til beboerne i  

Enebær- Kirsebær- og Snebærhegnet 

 

Vi vil gerne give en kort status på arbejdet med 

den fysiske helhedsplan i Bærhegnene, hvor vi 

siden sidst har afholdt endnu et møde med 

Landsbyggefonden, for at komme nærmere en 

løsning, som de kan støtte op omkring.  

 

Status på helhedsplanerne i Bærhegnene 

På mødet med Landsbyggefonden gennemgik vi 

de endelige byggetekniske undersøgelser af de 

tre afdelinger, der siden sidste undersøgelse nu 

er suppleret med indeklimamålinger.  

 

Den samlede vurdering er, at løsningsforslagene 

i helhedsplanen kan udbedre problemerne. Det 

vil sige, at den tiltænkte løsning med udluftning af 

krybekældrene og det fremtidige ventilationssy-

stem i boligerne, som vi har drøftet med Lands-

byggefonden, er den rigtige løsning. 

  

Hvad sker der nu? 

Nu arbejder vi videre med den fysiske helheds-

plan, for at få skabt nogle løsninger, hvor budget-

tet kan holde, sådan at projektet også kan reali-

seres.  

 

Det sker i en dialog med vores rådgivere og en-

treprenører i Byggepartnerskabet &os samt med 

Landsbyggefonden.

 

 

 

 

Vi ved godt, at arbejdet med den fysiske helheds-

plan har været en lang proces allerede. Derfor er 

vi meget opmærksomme på også at finde en af-

klaring på tidshorisonten, sådan at vi kan melde 

noget ud om denne.  

 

Derfor hører I nærmere fra os, når vi er kommet 

en endelig udbedringsplan nærmere.  

 

Husk fortsat daglig udluftning 

Indtil vi er kommet videre, er det fortsat vigtigt, at 

I som beboere i Bærhegnene sørger for at udlufte 

jeres boliger dagligt. Dette sker ved at der 2-3 

gange om dagen i 8-10 minutter åbnes vinduer i 

begge sider af boligen, så der kommer gennem-

træk. Herved fornyer man luften i boligen.  

 

Har I spørgsmål? 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til projek-

tet, er I altid velkommen til at tage fat Ejendoms-

kontoret. 

 

 

Med venlig hilsen 

Styregruppen for den fysiske helhedsplan & KAB 
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