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Kære Hjertebo venner!
Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo. Hen over sommeren er der sket en del ting i Hjertebo projektet, og
virkeliggørelsen af projektet rykker nu hastigt nærmere. Vi håber på jeres fortsatte opbakning til projektet.

Lokalplan forventes vedtaget i Viborg byråd 22. september
Forslag til Lokalplan var i høring i starten af sommeren, og 1.
juli var der borgermøde herom på Hvam Skole. Til borgermødet var der fremmødt ca. 30 personer. Der var en god stemning
på mødet, og mange spørgsmål i tilknytning til projektet blev
drøftet og afklaret. Ved høringsfristens udløb i starten af august
var der ikke indkommet indsigelser imod lokalplanforslaget.
Lokalplanen bliver behandlet i byrådet 22. september, hvor det
forventes, at den bliver vedtaget.
Det er desuden besluttet i økonomiudvalget i Viborg Kommune, at grunden ved skolen bliver udbudt til salg i offentligt udbud.
Det er vores forventning, at vi kan begynde byggeriet i første
halvår af 2011.

Hjertebo har indledt samarbejde med økonomisk rådgiver og arkitekt
Omfanget af krav og regler i forhold til myndigheder, arkitekt og håndværkere betyder, at vi som bestyrelse ikke på egen hånd kan gennemføre
styring og opfølgning i forhold til projektering og byggeri. Derfor har vi i
løbet af sommeren indledt et fast samarbejde med konsulent Palle Dinesen, som fremover er økonomisk rådgiver for bestyrelsen i arbejdet med
etablering af Hjertebo.
Palle Dinesens første opgave har været at udarbejde og fremsende ansøgning til Velfærdministeriet om en boligkvote på 12 pladser. Fristen for
indlevering af ansøgningen var 16. august. Der var udbudt en kvote på
225 pladser, og det er oplyst fra ministeriet, at der er indleveret ansøgninger om i alt 66 pladser. Derfor anser vi det for sikkert, at vi får bevilget
en boligkvote på de 12 pladser. Omkring 1. september forventer vi at få
fremsendt en betinget bevilling. Herefter har vi 6 uger til bl.a. at udarbejde og fremsende et såkaldt dispositionsforslag, som bl.a. kræver, at en
arkitekt har udarbejdet tegninger og beskrivelse af byggeriet.
Bestyrelsen har derfor i samarbejde med Palle Dinesen gennemført en
udbudsrunde hos et antal arkitekter, som vi vurderer er kvalificerede til at
løse opgaven. Vinder af denne udbudsrunde blev Arkitektfirmaet Henrik
Nielsen, fra Ringkøbing. Bestyrelsen har haft det første møde med arkitekten 18. august. Fotoet til venstre er fra dette møde, hvor vi bl.a. var
ude og besigtige grunden.

Møde for forældre og pårørende fredag den 1. oktober
Fredag den 1. oktober inviteres forældre og pårørende til kommende beboere til et møde på Hvam skole kl. 18.00.
På mødet orienteres om projektet og herunder præsenteres udkast fra arkitekten til indretning af det nye KH-hjem, Hjertebo.
På mødet vil der blive givet en foreløbig orientering om nogle
af de forhold, som er vigtige i forhold til indvisitering af kommende beboere. På mødet deltager også Ellen Hessellund Mikkelsen fra Kristelig Handicapforening. Hun kan orientere om en
række forhold, som er vigtige for forældrene at være opmærksomme på, når deres voksne handicappede søn eller datter flytter hjemmefra.

Mødet starter kl. 18.00, hvor vi begynder med at spise pizza
sammen, inden vi tager fat på at drøfte emnerne, som er på programmet. I nær fremtid fremsendes invitation og program til de
forældre– og pårørende, som vi har på ”beboerlisten”.

Klik ind på www.hjertebo.dk
Aases mand, Henning, har etableret en hjemmeside på adressen
www.hjertebo.dk Hjemmesiden er ikke fuldt udbygget endnu,
men det er planen, at vi på denne hjemmeside løbende vil beskrive udviklingen af projekt Hjertebo.

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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