
Kære Hjertebo venner!  
Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo. Indenfor de seneste uger er der sket en del, som vi informerer om 
nedenfor.   
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På møde i byrådet 22. september blev forslaget til lokal-

plan endelig vedtaget. På samme møde blev det besluttet, 

at Hjertebo er køber af grunden på 14.000 m2 ved Hvam 

Skole.  

Forud for beslutningen har der været gennemført en ud-

budsrunde, hvor grunden ville tilfalde højstbydende. Be-

styrelsen for Hjertebo har indleveret et bud på kr. 35,00 

pr. kvadratmeter. Der blev ikke indleveret andre bud på 

grunden, og med beslutningen i byrådet er aftale om 

kommunens salg af grunden til Hjertebo nu endelig.  

Har modtaget tilsagn om kvote til 12 boliger 

Medio september har vi fra Socialministeriet modtaget tilsagn om bevilling af en kvote på 12 boliger. Tilsagnet er 

betinget af, at vi senest 27. oktober fremsender et såkaldt skema A, som skal være ledsaget af: 

1. driftsbudget, 

2. dokumentation for at Den Selvejende Institution Hjertebo ejer ejendommen eller har indgået købsaftale her-
om. En købsaftale må alene være betinget af, at Den Selvejende Institution Hjertebo opnår andel af kvote A og 

af købesummens berigtigelse, 

3. erklæring om, at der ikke er tinglyst tilbagekøbsklausul på ejendommen,  

4. projektmateriale svarende til dispositionsforslag, 

5. dokumentation for at der for projektet er foretaget totaløkonomiske 

6. vurderinger, og erklæring fra beliggenhedskommunen om at etablering af boliger og serviceareal lovligt kan 

finde sted inden for rammerne af det gældende plangrundlag. 

Sammen med vores økonomiske rådgiver er vi i gang med at forberede tilbagemeldingen til Socialministeriet.   

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 bla. om projektet og herunder præ-

senteres udkast fra arkitekten til indretning af det nye 

KH-hjem, Hjertebo.   

Vi skal minde om, at vi gerne hører fra jer i forældregrup-

pen, som vi endnu ikke har hørt fra vedr. deltagelse på 

arrangementet.  

 


