
  

Renovering af  afd. 231 
Anemonevej  

 
Velkommen til informationsmøde  

for alle beboere 

     onsdag 6. marts 2019 



Program 

Velkomst ved FællesBo 
V/Tove H. Pedersen, formand for afdelingsbestyrelsen samt Jan Kjeldsen, projektchef  
 

Gennemgang af afdelingens udfordringer og renoveringsbehov  
V/Ole Rahbek, projektleder 
 

Landsbyggefonden, helhedsplanen og processen indtil nu 
V/Camilla Bjørn,  projektleder 
 

Gennemgang af renoveringsprojektet 
V/Ole Rahbek 
 

Pause 
 

Gennemgang af økonomien i projektet 
V/Camilla Bjørn 
 

Genhusning 
V/ Karin Nygaard Sørensen, kommunikationsmedarbejder 
 

Tidshorisont 
V/ Camilla Bjørn 
 

Spørgsmål 



Opfugtning af murværk 

Afskalning omkring fuger 

Afskalning fra teglsten 

Lodrette revner i murværk ved hjørner 

Revne over overliggere 

Revner i lejefugerne 

Algevækst på facader og pladegesimse i gavle 

Fugtpåvirkning og misfarvning ved nederste  

facademurværk 

Skader på sokkelpuds 

Nedbrudte fuger ved sålbænke med vandindtrængning og frostskader som følge 

Vandskuring/maling skaller af facader og gavle 

Fugeskader og løse sten ved murede gesimser i gavle 

Flere steder er undertag ikke ført langt nok ud til gavlen, hvorfor der er 

fugtindtrængning i den øverste del af hulmuren 

Kraftig nedbrydning af vingetagsten efter frostskader 

Skader på fugebånd og elastiske fuger 

Begyndende råd i runde træsøjler ved halvtage 

Afdelingens renoveringsbehov 



Huslejepåvirkning ved en renovering 

Den samlede økonomi til nødvendige bygningsmæssige 
vedligeholdelsesarbejder i afdelingen 
 11 mio. kr. inkl. moms og omkostninger 
 Huslejestigning: 128 kr./m²/år 
 Fremtidig husleje: 860 kr./m²/år 
 
En alternativ løsning 
 FællesBo mener ikke, at afdelingen kan  
       bære en husleje stigning i det omfang 
 
 Derfor er der arbejdet med en alternativ 
       løsning – En Fysisk Helhedsplan for afdelingen 

Antal rum m2 
Nuværende 

månedlig husleje i 
kr. 

Fremtidig månedlig 
husleje i kr. UDEN 

helhedsplan 

2-rums bolig 57 3.477 4.103 

3-rums bolig 85 5.185 6.118 



Landsbyggefonden 

Landsbyggefonden (forkortet LBF) er en selvejende institution, der er 
stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov.  
 
Landsbyggefonden har til formål at støtte og udvikle alment 
boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og låneordninger.  



Godkendt 

helhedsplan  

 

 

 

 

 

og skema A 
 

Endelig 

helhedsplan 

Foreløbig 

helhedsplan 

 

Processen indtil nu 
Helhedsplaner 

Forundersøgelser Projektudvikling Projektafklaring 
Vurdering og 
godkendelse 

En fysiske helhedsplan, er en renoveringsplan for afdelingen 
 Vision og målsætning for afdelingen 
 Analyse af afdelingens udlejningsvilkår 
 Bygningerne 
 Boligerne 
 Friarealerne 



Tag 
• Udskiftning af tag (bygning 11, 15 og 19) 
• Nye kviste og altan (bygning 2-22 og 25-29) 
• Nye tagrender og nedløb (alle bygninger) 
• Udbedring af undertag langs gavle og facader (alle bygninger) 
  
Facader 
• Facader sandblæses og pudses (alle bygninger) 
• Skader og revner i murværk udbedres (alle bygninger) 
• Udskiftning af sålbænke (alle bygninger) 
• Ståltrapper de– og genmonteres (alle bygninger) 
  
Øvrige 
• Maling af 1-sals boligerne indvendig (bygning 2-22 og 25-29) 
• Nye fuger ved vinduer og døre (alle bygninger) 
• Udskiftning af træsøjler (alle bygninger) 
• Tildanne terræn ved indgangsdøre (alle bygninger) 

Renoveringen 



Nye kviste og altan (bygning 2-22 og 25-29) 



Nye kviste og altan (bygning 2-22 og 25-29) 





Pause 



Landsbyggefonden 

 Byggeskader/opretning 
 Miljø/Udearealer 
 Tilgængelighed 
 Ombygninger (ved sammenlægning af boliger) 

 
Så stor en andel støtte som muligt er ønskværdigt 
 
Hvor kommer pengene fra? 
 Støttede renoveringsarbejder finansieres med støttede lån  
 Det betyder, at renoveringsarbejdet kan finansieres med et billigere 

lån 
 en lavere låneydelse  
 Landsbyggefonden supplerer med ydelsesstøtte  

 

Hvad støtter Landsbyggefonden?  
 



Økonomien 

Samlet anskaffelsessum   13,3 mio. kr. inkl. moms 
  
Støttet del//LBF    10,8 mio. kr. inkl. moms 
Garanteret del //LBF    4,0 mio. kr. inkl. moms 
Ustøttet del    0,0 mio. kr. inkl. moms 

 

 Støttet del finansieres med et realkreditlån gennem LBF 

 

 Ustøttede del finansieres normalt med et realkreditlån, afdelingens henlæggelser 

og egen trækningsret.   

 

 Afdeling 231 modtager driftslån fra LBF, samt der vil blive lavet en kapitaltilførsel 

efter 1/5-dels ordningen, ligesom der gøres brug af fællespuljetilskud og egen 

trækningsret.  

 

 Derudover vil man ofte kunne spare på bl.a. henlæggelse til drift. 

 

NB: Alle tilsagn er betinget af, at hele renoveringen gennemføres 



Huslejekonsekvens 

Nedenfor er angivet eksempler på fremtidige huslejer  
 Alle boliger og boligtyper er ikke repræsenteret 
 Dette er gennemsnitstal for lejlighederne i afdelingen fremover 
 Der er ikke taget højde for evt. boligydelse/boligstøtte, eller forbrugsudgifter 

Antal rum M² 
Nuværende 

månedlig husleje 
i kr. 

Fremtidig månedlig 
husleje i kr. MED 

helhedsplan 

Fremtidig 
månedlig husleje i 

kr. UDEN 
helhedsplan 

Difference mellem 
de to løsninger i kr. 

2-rums bolig 57 3.477 3.477 4.103 626 

3-rums bolig 85 5.185 5.185 6.118 933 

Huslejen i dag: 732 kr./m²/år 
Fremtidig husleje med en helhedsplan: 732 kr./m²/år  
Fremtidig husleje uden en helhedsplan: 860 kr./m²/år (Løsningen finansieres af afdelingen alene over driften) 



Genhusning 



Det videre forløb 
Ekstraordinært afdelingsmøde  
 Torsdag den 21. marts  2019 skal alle beboere stemme om helhedsplanen.  
 2 stemmer pr. husstand - alm. flertal tæller! 

 
 Alle beboere vil modtage en invitation til mødet.  



Tidshorisont 

Ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning    Marts 2019 
   
Skema A godkendelse i økonomiudvalg/byråd     Maj 2019 
 
Projekteringsopstart          Juni 2019 
 
Udarbejdelse af udbudsmateriale og udsendelse i licitation  November 2019 
 
Licitation, behandling af tilbud og indgåelse af kontrakter   Januar 2020 
        
Myndighedsgodkendelse/Skema B godkendelse     Februar 2020  
 
Opstart renovering          Marts 2020 
 
Aflevering           Oktober 2021 
 
 



Spørgsmål 



Tak for i dag 
Kom godt hjem 


