Handleplan for Kastrupvejens Ungdomsboliger budgetår 2016/2017
Oversigt over de projekter, der skal starte op i det kommende budgetår samt over afdelingens samlede handleplan.

Handleplanen er en slags overordnet plan for boligafdelingen. Handleplanen blev
vedtaget i 2008. 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 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.

I budgetåret forventes følgende projekter starter op:
Løbende udskiftning af kogeplader, komfur, køleskabe etc.. i boliger.
Eftersyn af hegn
Udskiftning af bordebænke ved behov

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/Holmehusene.
På hjemmesiden kan du også læse mere om fremtidssikringsprojektet.
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