Handleplan for Utterslevhuse budgetår 2017/2018
Oversigt over de projekter, der skal starte op i det kommende budgetår samt over Utterslevhuses samlede handleplan.

Handleplanen er en slags overordnet plan for boligafdelingen. Utterslevhuses
handleplan blev vedtaget i 2009. 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 Utterslevhuses 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 2017/2018 foreslås det, at følgende projekter starter op:
I oversigtsfiguren på bagsiden er forundersøgelserne markeret som grønne, da handleplanen afspejler forslag til budget 2016/2017.

Maling af kældergange
Maling af trapperum
Gennemgang af vandinstallationer

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

Afdeling:
Ansvarlig:

Utterslevhuse
PJO
2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

2021 / 2022

2022 / 2023

2023 / 2024

Kloakker, TV-inspektion af

Nødvendige projekter

Kældergange, malerbehandling.
Camara til vidioovervågning, udskiftning af
Malerbehandling af trapperum
Gennemgang af vandinstallationer

Igangværende
projekter
(vedtaget)

Faldstammer rensning af

Køkkener

Idéer (ikke vedtaget)

Badeværelser
Isolering af de enkelte lejligheder
Sætningsrevner
Eternitplader
Grøn profil / solceller mv.

Forundersøgelser

Nødvendige projekters varighed
Igangværende projekters varighed
Idéer - projekters varighed

2024 / 2025

2025 / 2026

2026 / 2027

2027 / 2028

2028 / 2029

2029 / 2030

