
 

 

Komprimeret handleplan for Lykkebo budgetår 2017/2018 
Oversigt over de projekter, der skal starte op i det kommende budgetår samt over Lykkebos handleplan.  

 

 

 

Kommentar til budget 

 
Generelle beslutninger i afdelingen:  

Omdisponering af køkkendøre: Der er udfærdiget tegninger og beskrivelse af forhold der skal iagttages i forbindelse med omdisponering af køkkendørene i nogle typer 

lejemål. Ansøgning og omkostninger i øvrigt i forbindelse med omdisponering afholdes af den enkelte lejer. 

Råderet:  modernisering af køkken: Såfremt man ønsker, at anvende råderetten med godtgørelse ved fraflytning er det i 2015 besluttet at afdelingen giver tilskud til 

tekniske installtaioner.  Ejendomskontoret kontaktes for nærmere oplysninger.  

Røde projekter:  

Hovedkloak: I 2018 skal der foretages en fotografering af hovedkloak, og i 2021 er det disponeret at foretage eventuelle fejl og mangler.  

Projektet er delvist u-finansieret, og der forudsættes lånoptagning, i forbindelse med udgifter udover det budgetterede. 

Grønne projekter: 

Kontrol af fuger i badeværelser :  I 2013 blev fugerne udskiftes og der først løbende kontrol  hermed, grundet tidligere problemer med vandskader. I 2016 eftergås de af 

eksternt firma. 

Containerplads: containerpladsen ændres så den tilgodeser Københavns kommune om kildesortering også af storskrald. 

Gule projekter: 

Parkeringsforhold på Prisholmvej: Prisholmvej er ofte meget ufremkommelig grundet parkerede biler, kommunens inddrages med henblik på at forebedre passagen. 

Derudover drøftes asfaltvedligeholdelse langs græsrabat. 

 

Handleplanen er en slags overordnet plan for boligafdelingen. Lykkebos 

handleplan blev vedtaget i 2007.  Den sætter ord på tallene i budgettet og giver et 

overblik over de projekter, der findes i budgettet og langtidsplanen.  

På bagsiden ses en oversigt over Lykkebos samlede handleplan. 

 

Handleplanen består af tre typer projekter: rød, grøn og gul. 

Rød er de nødvendige projekter, som er vedligeholdelsesprojekter, de fremgår  

også af langtidsbudgettet. Grøn er de projekter, der er vedtaget af beboerne, og 

som er i gang eller skal til at gå i gang. Gul er idéer til nye projekter. Idéerne kan 

komme fra alle beboere i afdelingen. De vedtages enkeltvis på afdelingsmødet. 

 

For hvert projekt skal økonomien vedtages af beboerne, derfor skal handleplanen 

revideres hvert år på budgetmødet. Her skal der tages stilling til de enkelte 

projekter, der skal starte op i det kommende budgetår. Når et projekt bliver 

vedtaget og igangsat, skifter det farve fra enten rød eller gul til grøn. 
 



 

 

 

 

Oversigtsfigur  - handleplan for Lykkebo 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Havedøre males 

Undersøge kloakker Kloakker

Legeplads 

Tekniske installationer, boliger, bygninger og udearealer vedligeholdes og fornys

Badeværelses fuger kontrolleres 

Ventilationsmotorer renses evt udskiftes 

Containerplads flyttes 

Gennemgang af udvendige trapper

Maling af skure 

Gennemkørselsproblemer på Prisholmsvej

Forundersøgelser Nødvendige projekter Igangværende projekter Idéer - ej budgetlagt

Ideer til 

projekter

Igangværende 

projekter 

Kommende 

projekter 

 
 

 

Efter budgetmødet vil driftschefen rette handleplanen til, alt efter hvad der er blevet besluttet på mødet. Derefter vil den blive sendt ud til ejendomskontoret og 

afdelingsbestyrelsen samt lagt ud på SAB’s hjemmeside www.sab-bolig.dk. Du kan finde den under menupunktet Boliger/Afdelingsinfo/Lykkebo.  

På hjemmesiden kan du også læse mere om fremtidssikringsprojektet. 

http://www.sab-bolig.dk/

