
Helhedsplan 
Til beboerne i Mosegårdsparken  
Invitation – november 2022  
 

Helhedsplan Mosegårdsparken  Invitation til fokusgrupper 
 

Få indflydelse på helhedsplanen – deltag i en fokusgruppe om 
renoveringsløsninger ude og inde!  
 
Kære beboer  
Den 3. november mødte cirka 20 beboere op til en hyggelig beboercafe, hvor de nye rådgivere 
fortalte om helhedsplanen. Der var stor spørgelyst og mange gode ideer til renoveringsløsninger 
ude og inde. Snart afholdes der møder i de tre fokusgrupper om udearealer, boliger og facader –  
og du kan stadig nå at melde dig til! 
 
Venlig hilsen  
Følgegruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltag i én eller flere fokusgrupper  
 

Fokusgrupperne skal give arkitekterne ideer og inspiration til forskellige 
løsninger, indretningsmuligheder og materialer. Grupperne mødes én gang i 
efteråret og én gang i foråret. Du kan deltage i tre forskellige fokusgrupper: 
 
Fokusgruppe om udearealer  
Møde mandag den 28. november klokken 19.30-21.00 
i beboerlokalet på Stolpehøj 61 
 

Gruppen skal tale om, hvordan udearealerne kan udformes – fx hvor der skal 
være opholdspladser, blomstrende bede eller plads til leg og bevægelse. 
 

Fokusgruppe om boliger (badeværelser og indeklima) 
Møde onsdag den 30. november klokken 17.30-19.00 
i beboerlokalet på Stolpehøj 61 
 

Gruppen skal blandt andet tale om varme og ventilation, og om hvordan 
badeværelserne bedst kan indrettes, fx hvilke typer armaturer, fliser og farver 
der ønskes. 
 

Fokusgruppe om facader (vinduer og altaner)  
Møde onsdag den 30. november klokken 19.30-21.00 
i beboerlokalet på Stolpehøj 61 
 

Gruppen skal blandt andet tale om, hvordan altanerne kan designes og 
hvordan de nye vinduer skal se ud. 
 
Giv besked om du deltager! 
Hvis du er interesseret i at deltage i ét eller flere af fokusgruppemøderne, kan 
du sende en mail til 3401-7@kab-bolig.dk eller kigge forbi ejendomskontoret 
og melde dig til. Der er åbent for personlig henvendelse i hverdagene fra 7.30 
til 8.30 og på telefon 51 16 27 23 fra 7.30-15.00 mandag til torsdag.  
Tilmeld dig senest den 23. november, så vi kan bestille nok sandwich! 
 
Vel mødt 
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