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Dette er en lille status på hvor langt arbejdet med
helhedsplanen er, og hvad byggeudvalget og
administrationen arbejder med. Helhedsplanen indeholder
blandt andet en renovering af badeværelserne, udbedring af
træk- og varmeproblemer og arbejde med at øge trygheden
i området.

INFORMATIONSBREV
KANALENS KVARTER

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål,
eller vil vide mere, er
du meget velkommen
til at kontakte
projektleder hos 
BO-VEST, Kim Nymann
Eriksen, på denne
mail: kne@bo-vest.dk

I maj 2021 blev de to afdelinger besigtiget af
Landsbyggefonden. På baggrund af besigtigelsen og den
foreløbige ansøgning, har Landsbyggefonden bedt om, at
nogle forhold blev undersøgt yderligere. Administrationen
har derfor indgået aftale med en byggeteknisk rådgiver om
at forestå disse undersøgelser – resultaterne blev fremlagt
for byggeudvalget i juni 2022. 

Den byggetekniske rådgiver har lavet undersøgelser af
fugtproblemerne i kældrene, kuldebroer og trækgener,
utætte tagnedløb, afskalningsproblemer på soklen,
varmeproblemer i parterreboliger og en revidering af
økonomien. 

SUPPLERENDE FORUNDERSØGELSER

KÆRE BEBOER

Derudover har Landsbyggefonden bedt om en mere konkretet vurdering af, hvad der kan
gøres ved tryghedsproblematikken.
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I forbindelse med helhedsplanen har administrationen indgået en dialog med Albertslund
Kommune om et samarbejde om, hvad der kan gøres for at øge trygheden i kanalkvarteret.
Administrationen har kontaktet en rådgiver, der har udarbejdet en analyse af problemerne
og skitseret forskellige løsningstiltag. Blandt de tiltag som afdelingerne foreslås at arbejde
med er: 

TRYGHED

Efter sommerferien vil administrationen revidere den ansøgning, der sendes til
Landsbyggefonden og indarbejde resultaterne fra de supplerende forundersøgelser i
ansøgningen. Landsbyggefonden har meldt ud, at de to afdelinger kan opnå tilsagn om
støtte i januar 2024. Administrationen forventer derfor først at der er nyt i sagen på dette
tidspunkt.

PROCES I 2022 OG LANDSBYGGEFONDEN

Udvidelse af terrasser i parterreboligerne, hvor det er muligt
Udvidelse af forhaver
Omlægning af sydstien udenom gård 7
Arbejde med bevægelsesnetværket for at øge den naturlige overvågning
Arbejde med mellemrummene mellem I- og O-blokke

Mange af de foreslåede tiltag har i større eller mindre grad en grænseflade til Albertslund
Kommunes arealer. Albertslund Kommune har tilkendegivet, at de er positive overfor et
samarbejde om at løse tryghedsproblematikken i kanalkvarteret, men de er stadig
tilbageholdende, da nogle løsninger kræver, at der brydes med blandt andet princippet om
at have cyklende/gående trafikanter og biler adskilt. 


