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ما سبب وجود خطة رئيسية؟
 .Folehaven والترميخ الضرورية في من المقرر تنفيذ عدد من مشروعات التجديد 
الكهرباء  وإمدادات  بالية  المياه  أنابيب  المجاري.  وتدهورت  األسطح.  في  ثقوب  توجد 

بطل استعمالها. 

 National Building لدينا الفرصة لتلقي الدعم المالي ألعمال التجديد من خالل مؤسسة
Foundation )مؤسسة البناء الوطنية( عن طريق وضع خطة رئيسية. إذا أردنا الحصول 

على تمويل من National Building Foundation )مؤسسة البناء الوطنية(، فهناك 
أيضًا  نحتاج  األساسية،  التجديد  أعمال  إلى  باإلضافة  لها.  االمتثال  علينا  يجب  معينة  متطلبات 

إلى  نحتاج  لذلك  فيها.  للعيش  وصحية  حديثة  تكون  بحيث  طويلة  لمدة  تستمر  منازل  إلى 
النظر إلى األمر ككل وليس إلى األجزاء الفردية فقط. 

المشروع  تجعل  بينما  كمقيم،  لك  بالنسبة  أرخص  التجديد  عملية  الرئيسية  الخطة  تجعل 
واكتمااًل. استدامة  أكثر  نفسه 

التصويت 
في جمعيات اإلسكان االجتماعي، األمر متروك للسكان لتقرير إذا ما كانوا يريدون خطة 

رئيسية أم ال. سيتم طرح الخطة الرئيسية لـ Folehaven للتصويت عليها في اجتماع 
استثنائي للوحدة في 14 أكتوبر 2021.

المشروع قبل اإلدالء بصوتك.  للتعرف على  أنت لديك الفرصة 
الخطة 	  محتويات  عن  لتقرأها  معلومات  على   "2021 تحتوي "Temaavisenأغسطس 

والمساكن  والسندرة،  التوطين،  وإعادة  الزمني،  والجدول  المالية،  والشؤون  الرئيسية، 
المشتركة.

للجمهور.	  المتاحة  واإلجتماعات  اإلعالمية  االجتماعات  من  كاًل  في  توجيهأسئلتك  يُمكنك 
يتعلق 	  فيما  الرئيسية  بالخطة  إخبارك  خالل  من  االجتماعي  اإلسكان  موظفو  سيساعدك 

الوحدة. في  اليومي  بعملهم 

لشركة  التنظيمي  المجلس  من  بدعم   Folehaven لـ  الرئيسية  الخطة  تحظى 
 National Building Foundation مؤسسة  وستدعمها  بمدينة كوبنهاغن،   ،3B

الوطنية(. )مؤسسة البناء 

واالجتماع  للجمهور  المتاح  واالجتماع  اإلعالمي  االجتماع  في  رؤيتكم  إلى  نتطلع 
.2021 أكتوبر   14 في  االستثنائي للوحدة 

التحيات، أطيب  مع 
الوحدة لجنة 

يمكنك معرفة ما تستلزمه الخطة الرئيسية في النشرة اإلخبارية الصادرة 
 Temaavis september" في سبتمبر 2021 والتي تحمل عنوان
2021" والتي تم توزيعها على األطراف المتضررة ، أو قراءة النسخة 

الرقمية على موقع Folehaven اإللكتروني على: 
www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

الجدول الزمني للتحضير لالقتراع
يتلقى السكان جرائد ومنشورات تحمل عنوان ما   1 سبتمبر 2021 

االجتماع للجمهور 17-20    6 سبتمبر 2021 
  إمكانية طرح أسئلة على المستشارين حول إعادة اإلسكان 

وما إلى ذلك

االجتماع للجمهور 11-14    8 سبتمبر 2021 
  إمكانية طرح أسئلة على المستشارين حول إعادة التوطين 

وما إلى ذلك
 

االجتماع اإلعالمي 19-21 سبتمبر2021   22
  مراجعة تفصيلية للخطة الرئيسية مع متسع من الوقت 

األسئلة لطرح 

االجتماع اإلعالمي 13-15 سبتمبر2021   23
  مراجعة تفصيلية للخطة الرئيسية مع متسع من الوقت 

األسئلة لطرح 

14 أكتوبر2021  التصويت في االجتماع االستثنائي للوحدة في الساعة 
19:00 حول الخطة الرئيسية

يتاح فريق المقيمين )Beboerteamet( أيضًا لإلجابة عن أسئلتك بشكل 
مستمر. يمكنك قراءة المزيد عن فريق السكان في الجزء الخلفي من 

هذا المجلد.
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ماذا تتضمن الخطة الرئيسية؟
تتضمن الخطة الرئيسية أعمال تجديد وترميم منازلنا ومبانينا والمناطق الخارجية وستشمل على جميع ما يلي:

تجديد منزلك

إعادة عزل الجمالونات	 

حمامات جديدة 	 

تهوية جديدة	 

مبردات وثرموستات جديدة	 

تجهيزات جديدة لإلمداد بالمياه	 

استبدال المصارف والمواسير النازلة في الحمامات	 

استبدال المواسير النازلة القديمة للصرف الصحي للمطبخ	 

استبدال التجهيزات الكهربائية وتحسينها	 

حواجز صوتية لمنع ضوضاء المرور في فوليهافن و جي 	 
Køge Landevej .آي

عزل الجسر الحراري عند النوافذ والشرفات	 

خيار عزل األصوات عن المنازل، كميزة إضافية	 

خيار شراء مطابخ جديدة	 

ألواح شمسية وأغطية جديدة للسقف	 

إعادة عزل السقف 	 

مداخل جديدة	 

تجديد المناطق الخارجية:	 

مساحات خارجية خضراء معظروف أفضل	 

حدائق خاصة للمساكن بالدور األرضي	 

إضاءة أفضل	 

أرصفة وممرات ومداخل أفضل	 

الحماية من وابل األمطار والتصريف المحلي لمياه 	 
األمطار

استبدال المجاري )يتم إجراؤها قبل الجزء المتبقي من 	 
الخطة الرئيسية(

تجديد وتبديل المبنى المشترك	 

التجديد وتحسين الطاقة لنظام التدفئة المركزي	 

تهوية جديدة تجديد الحمام

 استبدال 
التركيبات الفنية

الحماية من 
ضجيج المرور

إعادة عزل الجمالونات

عزل األصوات 
عن المنازل

تحديث فوليهافن

منازل عائلية مشتركة جديدة	 

منازل عائلية جديدة مزودة بإمكانية وصول 	 
محسنّة

السندرة الجديدة	 

منازل جديدة في 
Folehaven

5V

2V

3V
4V

Tilgængelighed

امسح رموز االستجابة السريعة هنا وشاهد 
مقاطع الفيديو حول الخطة الرئيسية.

إمكانية الوصول

غرفة المعيشة غرفة 

لمطبخ ا غرفة النومالمرحاض

الدخول بهو 

لمطبخ ا

لمطبخ ا

لمطبخ ا

لمطبخ ا

المرحاض

المرحاض

المرحاض

غرفة

غرفة

الجلوس غرفة 

الجلوس غرفة 

المعيشة غرفة 

المعيشة غرفة 

المعيشة غرفة 

المعيشة غرفة 

النوم غرفة 

النوم غرفة 

النوم غرفة 

النوم غرفة 

النوم غرفة 

النوم غرفة 

النوم غرفة 
الحمام

الدخول بهو 

الدخول بهو 

المدخل

النوم غرفة 
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االستدامة كتسلسل مشترك لمشروع التجديد
يركز الفريق الذي يقف وراء الخطة الرئيسية على توفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة. 

سنقوم بإجراء عزل الحق للجملونات واألسطح، وتحسين التركيبات، والتأكد من تقليل 
استهالك الطاقة والموارد، واستخدام مواد مستدامة، والبحث في خيارات لمحطات شحن 

السيارات الكهربائية، واأللواح الشمسية على أسطح المنازل، وزيادة التنوع البيولوجي، 
وإثبات وجود أماكن سكنية لدينا مقابل وابل األمطار،وذلك من بين أمور أخرى. 

 يمكنك قراءة المزيد حول جميع المبادرات المستدامة في جريدتنا التي تحمل 
طابع معين، حيث يمكنك أيضًا خوض مسابقة حول االستدامة.

اقرأ المزيد حول المخطط الرئيسي في الصحيفة التي تحمل عنوان 
"Temaavis september 2021" والتي تم إصدارها. 

يمكنك أيضًا قراءة النسخة الرقمية من الجريدة التي تحمل عنوان 
على موقع Folehaven على الويب على: 

www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

Folehaven منازل جديدة في
ستجلب الخطة الرئيسية للوحدة إضافة من منازل جديدة وجذابة

مختلفة. بمقاسات 

تتضمن الخطة الرئيسية ثالثة أنواع من المنازل الجديدة
منازل عائلية مشتركة )59 وحدة(	 
منازل عائلية جديدة مع إمكانية وصول محسّنة )79 وحدة(	 
مساكن العلية )حوالي 60 وحدة(	 

مساكن جديدة - فرص جديدة
توفر المنازل الجديدة، سواء كانت منازل عائلية مجمعّة أو منازل عائلية مع 

إمكانية الوصول المحسنة ومساكن علوية جديدة، مجموعة واسعة من أنواع 
المساكن للوحدة ومجموعة واسعة من المساكن، مزودة بمنازل من أنواع 

ومقاسات مختلفة والتي يمكن أن تستوعب الصغار والكبار، والعزاب والعائالت، 
مما يجعل من الممكن االستمرار في العيش في الوحدة في جميع مراحل 

الحياة، حتى لو تم الحد من قدرتك على الحركة أو إذا زاد عدد أفراد عائلتك. 

من يكون مؤهاًل لالنتقال إلى المنازل الجديدة؟
سيتم في البداية تقديم منازل عائلية مجمعّة ومنازل عائلية جديدة مع إمكانية 

الوصول المحسّن للمقيمين الذين يعيشون بالفعل في هذه المنازل. 

إذا لم يرغب أي من السكان الحاليين في الموافقة على عرض المنزل الجديد، 
على سبيل المثال منزل مشترك أكبر، فسوف يكون متاحًا للمستأجرين الجدد.

لبيئة ا

المالية

الجانب 
االجتماعي

 الجانب 
الفني

اإلجراء
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البلوكات 10-6 و12 و26 و27 و28

سيشهد الطابق األرضي من جميع البلوكات في 
فوليهافن تشييد منازل عائلية جديدة مع إمكانية 

المُحسّن. الوصول 

البلوك 10 - 6

ستشهد الجملونات المكونة من 10 - 6 بلوكات بالقرب من 
Frugthaven منازل مدمجة في مساكن جديدة من أربع غرف.

البلوكات 23 و25 و28
ستشهد الجملونات الموضحة عمليات دمج إلنشاء 

مساكن جديدة من غرفتين إلى أربع غرف.

نظرة عامة حول خريطة المنازل الجديدة

البلوكات 13-15
سوف تشهد فينهافن وجود مساكن في البلوك األمامي األوسط 

والذي يتم دمجه في مساكن جديدة مع أربع أو خمس غرف.

البلوك 5
في البلوك رقم 5، سيتم إجراء عمليات 

اندماج محددة إلنشاء مساكن جديدة 
مكونة من خمس غرف

البلوكات 16-21
سيتم بناء مساكن السندرة الجديدة مختلفة المقاسات 

حيث تتكون من غرفتين إلى خمس غرف.

البلوك 6 و 7

سيتم دمج الغرف اإلضافية المتبقية في 
منازل جديدة مكونة من ثالث وأربع غرف.

منازل عائلية جديدة مزودة 
مُحسنّة  وصول  بإمكانية 

منازل عائلية مشتركة جديدة 

الجديدة  السندرة 

GL. KØGE LANDEVEJ
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سيتم في البداية تقديم منازل عائلية مجمعّة ومنازل عائلية جديدة مع إمكانية 

الوصول المحسّن للمقيمين الذين يعيشون بالفعل في هذه المنازل. 

إذا لم يرغب أي من السكان الحاليين في الموافقة على عرض المنزل الجديد، 
على سبيل المثال منزل مشترك أكبر، فسوف يكون متاحًا للمستأجرين الجدد.

لبيئة ا
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البلوكات 10-6 و12 و26 و27 و28

سيشهد الطابق األرضي من جميع البلوكات في 
فوليهافن تشييد منازل عائلية جديدة مع إمكانية 

المُحسّن. الوصول 

البلوك 10 - 6

ستشهد الجملونات المكونة من 10 - 6 بلوكات بالقرب من 
Frugthaven منازل مدمجة في مساكن جديدة من أربع غرف.

البلوكات 23 و25 و28
ستشهد الجملونات الموضحة عمليات دمج إلنشاء 

مساكن جديدة من غرفتين إلى أربع غرف.

نظرة عامة حول خريطة المنازل الجديدة

البلوكات 13-15
سوف تشهد فينهافن وجود مساكن في البلوك األمامي األوسط 

والذي يتم دمجه في مساكن جديدة مع أربع أو خمس غرف.

البلوك 5
في البلوك رقم 5، سيتم إجراء عمليات 

اندماج محددة إلنشاء مساكن جديدة 
مكونة من خمس غرف

البلوكات 16-21
سيتم بناء مساكن السندرة الجديدة مختلفة المقاسات 

حيث تتكون من غرفتين إلى خمس غرف.

البلوك 6 و 7

سيتم دمج الغرف اإلضافية المتبقية في 
منازل جديدة مكونة من ثالث وأربع غرف.

منازل عائلية جديدة مزودة 
مُحسنّة  وصول  بإمكانية 

منازل عائلية مشتركة جديدة 

الجديدة  السندرة 
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زيادة اإليجار
ستؤدي أعمال التجديد إلى زيادة اإليجار. 

ومن الناحية المالية، يتم تقسيم عملية التجديد إلى مشروعين:
الرئيسية 	  الخطة 
التصريف 	  مجاري  استبدال 

تكون مجاري التصريف لدينا في حالة سيئة للغاية وهناك حاجة الستبدالها 
في أقرب وقت ممكن، قبل إجراء الخطة الرئيسية. 

 وبالتالي فإن مشروع استبدال المجاري له ميزانيته الخاصة وسيتم التصويت 
منفصل. كبند  عليه 

إجمالي سعر االقتناء 

الرئيسية   910 مليون كرونة دنماركية الخطة 
التصريف  74 مليون كرونة دنماكية مجاري  استبدال 

إجمالي سعر االقتناء   984 مليون كرونة دنماكية 

إجمالي زيادة اإليجار بالنسبة 
التصريف: مجاري  واستبدال  الرئيسية  للخطة 

810 كرونة دنماكية/متر مربع/عام.  الحالي   اإليجار 

اإليجار في المستقبل مع 
1063 كرونة دنماكية/متر مربع/عام. واستبدال مجاري التصريف  الخطة الرئيسية 

زيادة اإليجار: 253 كرونة دنماركية/مترمربع/عام

التصويت
سيتم التصويت على المشروعين في خطة التجديد بشأن:

الرئيسية 	  الخطة 
التصريف	  مجاري  استبدال 

التصويت رقم 1
الرئيسية الخطة 

سيتم التصويت على إذا ما كان سيتم قبول زيادة في اإليجار بمقدار 

190 كرونة دنماركية/ متر مربع/عام أم ال 

التصويت رقم 2
التصريف مجاري  استبدال 

سيتم التصويت على إذا ما كان سيتم قبول زيادة في اإليجار بمقدار 

63 كرونة دنماركية/متر مربع/عام أم ال 

توصي لجنة الوحدة بالتصويت بنعم 

لكل من الخطة الرئيسية واستبدال مجاري التصريف، 

مع زيادة إجمالي اإليجار بقيمة253 كرونة دنماركية/مترمربع/عام 
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يمكنك معرفة ما تستلزمه الخطة الرئيسية في الصحيفة اإلخبارية 
 Temaavis" الصادرة في سبتمبر2021 والتي تحمل عنوان

september 2021"أو قراءة النسخة الرقمية على موقع 
Folehaven اإللكتروني على: 

www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

حساب زيادة اإليجار في الشهر
كيف ستؤثر الخطة الرئيسية واستبدال مجاري التصريف على إيجارك:

ستدخل الزيادة في إيجار نظام الصرف الصحي حيز التنفيذ بمجرد اكتمالها، 
تقريبًا في عام 2023.

ستدخل زيادة اإليجار للمكونات المتبقية من المخطط الرئيسي حيز التنفيذ 
على مراحل، بمجرد اكتمال أعمال اإلنشاء في منزلك.

سيتم تجديد العقارات على مراحل من عام 2024 إلى 2027.

أمثلة على اإليجار الشهري 

مقاس الوحدة 
مربع متر  السكنية، 

الحالي المستقبليزيادة اإليجاراإليجار  اإليجار 

3240 كرونة 48 متر مربع
دنماركية

1012 كرونة 
دنماركية

4252 كرونة دنماركية

5063 كرونة 75 متر مربع
دنماركية

1581 كرونة 
دنماركية

6644 كرونة دنماركية

5738 كرونة 85 متر مبع
دنماركية

1792 كرونة 
دنماركية

7530 كرونة دنماركية

8504 كرونة دنماركيةمنزل مشترك جديد96 متر مربع

9833 كرونة دنماركيةمنزل مشترك جديد111 متر مربع
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إعادة التسكين
ستكون أعمال التجديد في المنازل مصدر إزعاج كبير للسكان خالل إجراؤها، 

حيث سيتعين تركيب حمامات جديدة وأنظمة تهوية جديدة في كل الغرف.
لن يكون ممكنًا االستمرار في العيش في المنازل أثناء عملية التجديد، لذلك 

تسكينك. إعادة  ستحتاج إلى 

مبادئ إعادة التسكين:
يجب إعادة تسكين جميع السكان، إما على أساس دائم أو مؤقت.

يتمتع السكان الذين يعيشون في أحد المساكن المجمعة في المستقبل 	 
)59 وحدة( أو المساكن التي يمكن الوصول إليها )79 وحدة( التي سيتم 
تحويلها بخيار االختيار بين إما إعادة التسكين مؤقتًا والعودة إلى المساكن 

الممتدة، أو إعادة التسكين الدائم في منزل آخر. إذا كان ذلك ممكنًا 
ويرغب الساكن في ذلك، يمكن أن يكون هذا في وحدة فوليهافن.

سيحتاج سكان المساكن األخرى )770 مسكنًا( إلى إعادة التسكين مؤقتًا. 	 

فريق إعادة التسكين - المساعدة والمعلومات
سيساعدك فريق إعادة التسكين في KAB على إعادة التسكين.

سنساعد الجميع في العثور على إعادة تسكين مناسب، إال إذا كنت ترغب في 
ترتيب إعادة تسكينك، على سبيل المثال مع صديق جيد أو في كوخك الصيفي.

ستتم دعوتك إلى اجتماعات إعالمية حول إعادة تسكينك وستكون قادرًا 
على المشاركة في حوار شخصي مع فريق إعادة التسكين.

معلومات السكان وعملية اإلنشاء
على مجاري الصرف. سيتم إجراء العمل أوالً 

ينبغي إجراء العمل في مجاري الصرف في أقرب وقت ممكن وقبل الخطة 
الرئيسية، حيث إنها في حالة إصالح سيئة للغاية. 

سيتعين وضع الخطة الرئيسية والجانب التخطيطي أثناء تركيب مجاري الصرف، 
اعتبارًا من يناير 2022 وحتى يناير 2023. 

سوف يستغرق األمر حوالي من 8-6 أسابيع الستبدال مجاري الصرف بالنسبة 
واحد.  لبلوك سكني 

 سيتم تنفيذ الخطة الرئيسية في 2027- 2024
بعد أن يقوم االستشاريون بصياغة مشروع الخطة الرئيسية، فيجب طرحه 

للمناقصة، حتى نتمكن من العثور على مقاول يمكنه إكمال المشروع. 
في هذه المرحلة، سيحتاج  سيتم تنفيذ الخطة الرئيسية في 2027-2024. أوالً 

الحرفيون إلى دخول المنازل وبدء العمل، وهو األمر الذي قد يتطلب من السكان 
التوطين.  إلعادة  ترك منازلهم 

المعلومات والمساعدة خالل أعمال اإلنشاء
سيتم إطالع السكان باستمرار على ما الذي سيحدث وموعد حدوثه. ستكون هناك 

إخطارات واضحة جدًا لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل بدء أعمال البناء، لضمان 
استعداد الجميع من السكان إلى مكتب اإلسكان إلجراء أعمال التجديد، وذلك 

في الفترة التي تسبق أعمال التجديد. 

سيتم تعيين موظفين إضافيين )باإلضافة إلى فريق إعادة التسكين(، 
 والذين سيتم تعيينهم في مشروع البناء فقط للمساعدة في استفسارات 

السكان، وما إلى ذلك، وذلك أثناء إجراء أعمال اإلنشاء. 

20212027 2026 2025 2024 2023 2022 المقدّر الزمني  الجدول 

الرئيسية الخطة  على  السكان  موافقة 
الرئيسية الخطة  على  للسكان  الحالية  والرابطة  البلدية  توافق 

المشروع وتخطيط  الرئيسية  الخطة  وضع  يتم 
إعادة تجديد مجاري الصرف

يتم الحصول على األسعار من المقاولين
األسعار على  للسكان  المحلية  والجمعية  البلدية  موافقة 

التجديد أعمال  تنفيذ  يتم 
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زيادةاإليجار

 270 كرونة دنماركية/
متر مربع/عام

 تتضمن الخطة الرئيسية ومشروع تجديد مجاري التصريف 
على ما يلي:

أسقف جديدة مزودة بألواح شمسية واعادة العزل	 
إعادة عزل الجمالونات	 
حمامات جديدة	 
تركيبات جديدة للمياه ومجاري التصريف	 
مبردات وثرموستات جديدة	 
استبدال التركيبات الكهربائية	 
ترقية اإلمداد بالكهرباء	 
تهوية جديدة	 
التجديد وتحسين نظام التدفئة المركزي	 
استبدال مجاري التصريف	 
مداخل جديدة	 
تجديد وتبديل المبنى المشترك	 
تجديد المناطق الخارجية:	 

مساحات خارجية خضراء مع ظروف أفضل	 
إضاءة أفضل	 
أرصفة وممرات ومداخل أفضل	 
الحماية من وابل األمطار والتصريف المحلي لمياه األمطار	 

منازل عائلية مشتركة جديدة	 
منازل عائلية جديدة مزودة بإمكانية وصول	 
السندرة الجديدة	 

تشمل أعمال التجديد التي ال تحظى بأي دعم مالي ما يلي:
أسطح جديدة	 
إعادة عزل الجمالونات	 
استبدال مجاري التصريف	 
تركيبات جديدة للمياه ومجاري التصريف	 
استبدال التركيبات الكهربائية	 
ترقية اإلمداد بالكهرباء	 

أعمال التجديدبقيمة 
380 مليون 
كرونة دنماركية

إذا قمت بالتصويت بال

أعمال التجديدبقيمة 
984 مليون 
كرونة دنماركية

إذا قمت بالتصويت بنعم

اإليجار
زيادة

 253 كرونة دنماركية/
متر مربع/عام

ماذا سيحدث إذا لم يتم التصويت لصالح الخطة 
الرئيسية؟

تكون جميع الوحدات السكنية االجتماعية مسؤولة عن الحفاظ على وحدتها الخاصة. 
تحتاج فولهفين إلى مجموعة واسعة من أعمال التجديد التي يجب القيام بها، بغض 

النظر عما إذا كان لدينا خطة رئيسية أم ال. 

كما يتضح من هذه الصفحة، سينتهي األمر بقيام السكان بدفع أموال أكثر مقابل أعمال 
تجديد أقل إذا لم تكن هناك خطة رئيسية. ومن المتوقع بعد ذلك تنفيذ أعمال التجديد 
من مشروع التجديد ككل، وبدون دعم مالي  المختلفة على أساس عمل تلو اآلخر، بدالً 

من National Building Foundation )مؤسسة البناء الوطنية(.
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إعادة التسكين
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ستتم دعوتك إلى اجتماعات إعالمية حول إعادة تسكينك وستكون قادرًا 
على المشاركة في حوار شخصي مع فريق إعادة التسكين.

معلومات السكان وعملية اإلنشاء
على مجاري الصرف. سيتم إجراء العمل أوالً 

ينبغي إجراء العمل في مجاري الصرف في أقرب وقت ممكن وقبل الخطة 
الرئيسية، حيث إنها في حالة إصالح سيئة للغاية. 

سيتعين وضع الخطة الرئيسية والجانب التخطيطي أثناء تركيب مجاري الصرف، 
اعتبارًا من يناير 2022 وحتى يناير 2023. 

سوف يستغرق األمر حوالي من 8-6 أسابيع الستبدال مجاري الصرف بالنسبة 
واحد.  لبلوك سكني 

 سيتم تنفيذ الخطة الرئيسية في 2027- 2024
بعد أن يقوم االستشاريون بصياغة مشروع الخطة الرئيسية، فيجب طرحه 

للمناقصة، حتى نتمكن من العثور على مقاول يمكنه إكمال المشروع. 
في هذه المرحلة، سيحتاج  سيتم تنفيذ الخطة الرئيسية في 2027-2024. أوالً 

الحرفيون إلى دخول المنازل وبدء العمل، وهو األمر الذي قد يتطلب من السكان 
التوطين.  إلعادة  ترك منازلهم 

المعلومات والمساعدة خالل أعمال اإلنشاء
سيتم إطالع السكان باستمرار على ما الذي سيحدث وموعد حدوثه. ستكون هناك 

إخطارات واضحة جدًا لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل بدء أعمال البناء، لضمان 
استعداد الجميع من السكان إلى مكتب اإلسكان إلجراء أعمال التجديد، وذلك 

في الفترة التي تسبق أعمال التجديد. 

سيتم تعيين موظفين إضافيين )باإلضافة إلى فريق إعادة التسكين(، 
 والذين سيتم تعيينهم في مشروع البناء فقط للمساعدة في استفسارات 

السكان، وما إلى ذلك، وذلك أثناء إجراء أعمال اإلنشاء. 
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 تتضمن الخطة الرئيسية ومشروع تجديد مجاري التصريف 
على ما يلي:

أسقف جديدة مزودة بألواح شمسية واعادة العزل	 
إعادة عزل الجمالونات	 
حمامات جديدة	 
تركيبات جديدة للمياه ومجاري التصريف	 
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استبدال مجاري التصريف	 
مداخل جديدة	 
تجديد وتبديل المبنى المشترك	 
تجديد المناطق الخارجية:	 

مساحات خارجية خضراء مع ظروف أفضل	 
إضاءة أفضل	 
أرصفة وممرات ومداخل أفضل	 
الحماية من وابل األمطار والتصريف المحلي لمياه األمطار	 

منازل عائلية مشتركة جديدة	 
منازل عائلية جديدة مزودة بإمكانية وصول	 
السندرة الجديدة	 

تشمل أعمال التجديد التي ال تحظى بأي دعم مالي ما يلي:
أسطح جديدة	 
إعادة عزل الجمالونات	 
استبدال مجاري التصريف	 
تركيبات جديدة للمياه ومجاري التصريف	 
استبدال التركيبات الكهربائية	 
ترقية اإلمداد بالكهرباء	 

أعمال التجديدبقيمة 
380 مليون 
كرونة دنماركية

إذا قمت بالتصويت بال

أعمال التجديدبقيمة 
984 مليون 
كرونة دنماركية

إذا قمت بالتصويت بنعم

اإليجار
زيادة

 253 كرونة دنماركية/
متر مربع/عام

ماذا سيحدث إذا لم يتم التصويت لصالح الخطة 
الرئيسية؟

تكون جميع الوحدات السكنية االجتماعية مسؤولة عن الحفاظ على وحدتها الخاصة. 
تحتاج فولهفين إلى مجموعة واسعة من أعمال التجديد التي يجب القيام بها، بغض 

النظر عما إذا كان لدينا خطة رئيسية أم ال. 

كما يتضح من هذه الصفحة، سينتهي األمر بقيام السكان بدفع أموال أكثر مقابل أعمال 
تجديد أقل إذا لم تكن هناك خطة رئيسية. ومن المتوقع بعد ذلك تنفيذ أعمال التجديد 
من مشروع التجديد ككل، وبدون دعم مالي  المختلفة على أساس عمل تلو اآلخر، بدالً 

من National Building Foundation )مؤسسة البناء الوطنية(.
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تيمنآايراماكينوماجام

مرحبًا! 
نحن مجموعة السكان الجدد 

ربما يعرفكم بعضنا من Mit Kvarter. تحتوي هذه الصحيفة على معلومات كثيرة، وقد تترك لك بعض األسئلة أو األفكار 
التي تحتاج إلى مناقشتها بمجرد قراءتها. إذا كان األمر كذلك ، فيُرجى التواصل معنا. نحن متواجدون لإلجابة عن أسئلتك 

ومناقشة أفكارك ومخاوفك وذلك لمجرد التحدث. سنخرج أيضًا لتقديم الترحيب في مختلف البلوكات التي ستحتوي على 
منازل عائلية جديدة مع إمكانية وصول محسّنة أو منازل مشتركة أو السندرة. 

يُمكنك العثور علينا في مكتبنا في Frugthaven 14 )مقابل Brugsen( أيام االثنين 13-10، واألربعاء 17-19 
 maped@kab-bolig.dk/31330759 :وأيام الخميس 17-13. بخالف ذلك، اتصل بماجا أو قم بمراسلتها على 

أو Monika: 23 84 40 07/mofr@kab-bolig.dk لتحديد موعد.

الخدمة البريدية هل ترغب في نشر الوعي بالخطة الرئيسية المادية فيما بين جيرانك؟ 
إذا كان األمر كذلك، فلماذا ال تنضم إلى الفريق كسفير للسكان. سنعقد اجتماعا إعالميا واجتماعًا لبدء العمل يوم األربعاء 

.)Brugsen مقابل( Frugthaven 14 8 سبتمبر في الساعة 17:00 في المكتب، في


