
 

 

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

 

 

 

Kommentar til aktiviteterne i budgetåret.  
 

Containerplads: Containerpladsen skal ændres så den tilgodeser Københavns kommune krav om øget kildesortering, herunder storskrald. De forventede krav til en 

fremtidsikker løsning skal afklares med kommunen, før arbejdet kan sættes iværk.  

Gule projekter: Idebank for beboernes ønsker til ændringer i afdelingen, som beboere eller afdelingsbestyrelse kan vælge at arbejde videre med. Projekterne er ikke 

budgetlagt. 

 

 
 

 

 

 

Handleplanen er en voersigt over aktiviteter i boligafdelingen. 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 afdelingens 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 indeholdt i det kommende 

års budget som skal godkendes af beboerne. Arbejderne kan være eller står for at 

skulle igang. 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. 
 

Efter budgettet er godkendt 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/Wittenberghus. 

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


 

 

 

 

 

 

Oversigtsfigur  - handleplan for Wittenberghus 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Etablering af miljøstation for kildesortering

Udskiftning af postkasser

Dørtelefonanlæg udskiftes

Udvendige trappevinduer og baldakiner eftergås og males

Løbende vedligehold af køkkener og bad

Løbende udskiftning af faldstammer 

Løbende udskiftning af stigstrenge ca. 10 stk. årligt

Udskiftning af tagbelægning blok A&C

Galve, ydervægge og etageadskillelse til kælder isoleres 

Mulighed for altaner og inddragelse af tagetage til boligudvidelser

Kuldeproblemer i køkkener

Forundersøgelser Nødvendige projekter Igangværende projekter Idéer - ej budgetlagt

Ideer til 

projekter

Kommende 

projekter 

 


