HØRING OM NEDRIVNING AF EJENDOMMEN MED 18 BOLIGER PÅ VINKELVEJ I FREDERIKSHAVN.

Hvorfor høring. Det er første gang Frederikshavn Boligforening sender en repræsentantskabsbeslutning i høring.
Det skyldes naturligvis situationen med Corona virus og anbefalingerne, at vi ikke
holder møder, hvis det kan undgås.
Det skyldes også, at beslutningen er vigtig, fordi det ellers vil påføre renoveringsprojektet af Vinkelgården store omkostninger, fordi entreprenøren ikke kan fortsætte arbejdet.
Indsigelse mod nedrivning
Har du indsigelse mod nedrivningen af de 18 boliger langs Vinkelvej, beder vi dig
hurtigst muligt, men senest fredag den 20. marts sende en mail til Ulla Pedersen
ulla@fbmail.dk, hvor du skriver ”nej” til nedrivning eller give besked til Ulla på tlf.:
96 20 19 48.
Vinkelgården

Begge bygninger i Vinkelgården ved Vinkelvej og på P Møllers Gade skal nedrives.
P Møllers Gade er selve renoveringsprojektet og bygningen genopføres. Som bekendt er der store problemer med soklen, og der er ikke andre muligheder end
nedrivning og genopførelse af bygningen.
Det er derfor ikke denne bygning, denne høring handler om.

HØRING OM NEDRIVNING AF Bygningen med de 18 boliger langs Vinkelvej
Nedrivningen er en permanent nedrivning og genopføres ikke.
De 18 boliger opføres som øverste etage af bygningen på P Møllers Gade.
Det vil sige, at Vinkelgården efter renovering fortsat består af 66 boliger.
Når det er en permanent nedrivning, skal den godkendes af både Frederikshavn
Kommune, ministeriet og også af Landsbyggefonden, fordi det er en del af renoveringsprojektet.
Nedrivningen skal også godkendes af repræsentantskabet, inden vi kan gå videre i
renoveringen.
Organisationsbestyrelsen har godkendt nedrivningen med anbefaling til repræsentantskabet om at godkende dette.
Hvis vi ikke har repræsentantskabets godkendelse, vil der komme høje stilstandsomkostninger, fordi entreprenøren ikke kan komme videre.
Kommune, ministerier og Landsbyggefonden er klar til at sende tilladelsen, som
så kun afventer repræsentantskabets godkendelse.

Spørgsmål

Bjarne Walentin
Formand

Har du spørgsmål eller ønsker du noget af dette uddybet er du meget velkommen
til at kontakte Bjarne Walentin, bjarne@fbmail.dk, tlf.: 21 41 08 70, eller Kim
Madsen på kim@fbmail.dk tlf.: 96 20 19 57

