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Det er et stykke tid siden, vi har fremsendt et nyhedsbrev, men vi forsøger nu igen at komme med nogle 

informationer I alle kan have interesse i. 

Siden urafstemningen omkring hunde, hvor det blev et nej til hundehold – håber vi virkelig, at beboerne 

respekterer den demokratiske proces, og hvis man har anskaffet sig en hund, at man får denne fjernet.  

Er der beboere, som har en viden om personer, der holder hund, bedes i kontakte ejendomskontoret. 

HELHEDSPLANEN 

De rådgivere, vi skulle lave en fornyet aftale med, er sprunget fra, da vi ikke kunne enes om den pris, de skulle 

have i det videre forløb. Vi skal derfor nu i gang med at finde nogle nye rådgivere og aftale det videre forløb. Der 

er følgende opgaver tilbage i den første fase: 

Så snart der er fundet en ny rådgiver, skal vi i gang med de sidste rettelser, inden projektet indsendes til 

Landsbyggefonden, der så vil vende tilbage med en finansieringsskitse. Når vi har den, kan vi beregne 

huslejekonsekvenserne af planen, derefter skal følgegruppen bearbejde helhedsplanens indhold og økonomien 

ajourføres. Når det er på plads, skal der afholdes et besluttende afdelingsmøde. Hvis helhedsplanen vedtages, 

kan der indsendes ansøgning til kommunen og Landsbyggefonden. Så snart Landsbyggefonden har godkendt 

projektet, starter anden fase af projektet. Der er lidt vej endnu, men følgegruppen arbejder hårdt på, at vi hurtigt 

får et oplæg som kan præsenteres på et afdelingsmøde. 

NYBYGGERI PALLE SIMONSENS VEJ  

Der er nedsat et byggeudvalg bestående af Ole Lund Petersen (formand for organisationsbestyrelsen) Hanne 

Groth Jørgensen, Hanne M. Olsen, Jesper Dalhoff, Marianne Vittrup, kundechef KAB, Jesper Birn Lindeberg, 

projektleder KAB og Birgitte Balle Sørensen, rådgiver arkitekt. 

Der har være afholdt 3 møder i byggeudvalget, og forløbet kører planmæssigt, forstået på den måde, at 

Kommunens Institutionsbyggeri er lidt forsinket, hvilket betyder, at vores nybyggeri bliver ramt af dette. Vi 

forventer at gå i gang med forprojektet i 2019, og planen er indtil videre at indflytning kan ske i 2022. 

På organisationsbestyrelsesmødet i maj 2019 skal vi drøfte udlejningsbetingelserne for Palle Simonsens Vej 

samt finde et navn til den nye afdeling. 

Vi efterlyser derfor forslag til et navn for den nye afdeling, som alle beboere kan komme med forslag til og 

indsende til info@mosegaardsparken.dk mærket Palle Simonsens Vej. Organisationsbestyrelsen vil så evt. 

vælge et af de foreslåede navne, hvis det beskriver det område afdelingen ligger i. Den heldige vinder vil få en 

flaske vin eller nogle gode Øl 

MIDTPUNKTET 

Vi vil gøre opmærksom på, vi har fået mulighed for at benytte Midtpunktet, hvorfor der er en beboergruppe som 

hver mandag morgen spiser morgenmad sammen – mød op og deltag, tal med andre i bebyggelsen – tag gerne 

dit barn med. 
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