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helhedsplaner
SV: Foreløbige helhedsplaner til høring i Nørrebro Lokaludvalg

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Kære Lone Toft Jakobsen

Nørrebro Lokaludvalg har på mødet den 16.6.09 drøftet helhedsplanerne og er kommet med følgende udtalelse til
høringen:
Nørrebro Lokaludvalg ser alle ansøgninger som værdifulde og nyttige for de område de dækker og tager dem til
efterretning, og indstiller at de godkendes.

Med venlig hilsen
Charlotte Poulsen
Lokaludvalgssekretær
_________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Nørrebro Lokaludvalg
Støberiet Blågårds Plads 3, 3 sal
2200 Kbh. N
Mobil 26771577
Email chpo@okf.kk.dk
www.noerrebrolokaludvalg.kk.dk
EAN: 5798009800213
CVR: 64942212
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Kære Nørrebro Lokaludvalg
Hermed fremsendes de foreløbige helhedsplaner ifm. Landsbyggefonden 2010-midler til høring hos Lokaludvalget.
Vi gør opmærksom på, at det muligvis ikke er alle helhedsplaner der skal arbejdes videre med, dette afhænger af hvilke
helhedsplaner Landsbyggefonden vælger at tildele støttemidler. Landsbyggefonden forventer at udmelde støttetilsagn i
september/oktober 2009, hvorefter boligorganisationerne i samrbejde med kommunen udarbejder endelige
helhedsplaner. Desværre sker denne proces under stort tidspres, hvor der ikke er levnet plads til en høringsrunde i
lokaludvalgene. Derfor beder vi lokaludvalgene forholde sig til de foreløbige helhedsplaner.
Vi beder jer venligst returnere høringssvar senest fredag den 26. juni 2009 kl. 12.
AAB afd. 58:
<<Fil: Ansøgning om videreførsel 16.feb. 2009.pdf >>

AAB afd. 41:
<<Fil: udbygning og videreførelse af helhedsplanen Børn og unge i Ragnhildgade.pdf >> <<Fil: Underskrevet
samarbejdsaftale vedr. aktivitetshus i AAB afd. 41.pdf >> <<Fil: Bilag 2 - Driftsbudget aktivitetshus - Helhedsplan Børn og
unge i Ragnhildgade 2010-2015.pdf >>
Sociale viceværter i VIBO's ældreboliger:
<<Fil: Et godt otium til alle ENDELIG februar 09.pdf >> <<Fil: Budget ENDELIG feb 2009.pdf >>
Lundtoftegade:
<<Fil: NY - Ansøgning om tillæg til helhedsplan 2007-2011 feb 09 vers. 2.0.pdf >> <<Fil: Budget - tillæg til helhedsplan
Lundtoftegade 2010-2011.pdf >>
Kollektivhuset og Hectorgården:
<<Fil: Foreløbig helhedsplan version 2.pdf >> <<Fil: Budget 1 afdeling 1+6 - A3-format.pdf >>
Social vicevært i AKB's ældreboliger:
<<Fil: 2009.02.06_LBF-ansøgning_Social vicevært_AKB, København.pdf >> <<Fil: Budget_LBF-ansøgning_Social
vicevært.pdf >>
Haraldsgadekvarteret:
<<Fil: naturtalenter til LBF feb09 final (2).doc >> <<Fil: Budget - samlet - med naturtalenter.xls >>
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