
Afd. 210 
Fredbovej

Velkommen til 
informationsmøde 

om renovering

29. april 2019



Program

Velkomst ved FællesBo
V/projektchef Jan Kjeldsen

Gennemgang af afdelingens udfordringer og renoveringsbehov 
V/projektleder Ole Rahbek

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

Gennemgang af renoveringsprojektet
V/projektleder Ole Rahbek

Pause

Gennemgang af økonomien i projektet
V/projektleder Camilla Bjørn

Genhusning
V/genhusningsrådgiver Mette Junge Povlsen

Tidshorisont
V/projektleder Ole Rahbek

Spørgsmål



• Der er problemer med revner i murværk og fuger. Mørtelfuger er flere steder porøse og i dårlig 
stand. 

• Der er foretaget udtagning af facadesten ved gavle og facader for nærmere undersøgelse af isolering, 
bindere mv. Det fremgår, at isoleringen er intakt de fire steder, der er åbnet op. Der er konstateret 
mindre end tre bindere pr. m² og bindere generelt er rustne, og flere steder gennemtæret.

• Altanerne har originale altanplader, hvilket fører til kuldebroer i væsentligt omfang.

• Sætningsrevne mod vest ca. 150 cm op i facademur der forsætter ned i fundamentet. Sætningen 
skyldtes funderingsforhold. 

• Gitterspærskonstruktion mangler forankring i facaderne, vindkryds lægter er dårligt udført, og der 
flere steder registreret søm, der ikke har fat. 

• Der er flere revner i tværskillevægge og lofter, grundet tagkonstruktionen som ikke er afstivet og 
forankret

• Hele etagedækket hænger, hvilket influerer på lofterne.

• Ventilationsstandarden er ringe. Der er kun naturligt aftræk og ingen udsugning. Der er problemer 
med fugt og dårligt indeklima.

• Vinduer og døre er nedslidte og udtjente. 

• Der er ikke udført fugtspærre / kuldebrosisolering i false omkring vinduer og udvendige døre, og 
derved er der en væsentlig kuldebro gennem for- og bagmur, hvilket medvirker til et stort 
energiforbrug og dårligt indeklima. 

• De fleste indvendige installationer er fra opførelsestidspunktet er stærkt forældede. Både 

vandinstallationerne og faldstammerne er nedslidte.

Gamle boliger - store udfordringer



Huslejepåvirkning ved en renovering
Den samlede økonomi til udbedring af nødvendige byggetekniske 
vedligeholdelsesarbejder i afdelingen
 11,2 mio. kr. inkl. moms og omkostninger
 Fremtidig husleje (gennemsnit): 983 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

Huslejen i 2019 (gennemsnit): 577 kr./m²/år

Antal rum m2
Nuværende 

månedlig 
husleje i kr.

Fremtidig 
månedlig 

husleje i kr. 
UDEN

helhedsplan

2-rums bolig 59 2.863 5.075

3-rums bolig 84 3.908 6.895

4-rums bolig 109 4.789 8.602



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. 



Gamle boliger – Store udfordringer

”For tres år siden var en toværelses 
bolig med centralvarme og 
beskedent badeværelse en attraktiv 
familiebolig for den brede 
befolkning.”

”De boliger der førhen var 
attraktive, er nu i fare for at miste 
deres konkurrenceevne, og flere 
steder er det sket.”

”For at ruste disse boliger til 
fremtiden er der flere steder 
foretaget ganske betydelige 
investeringer, så bebyggelserne også 
får børnefamilier som målgruppe. ”

Citater hentet fra publikationen ”Almene boliger med fremtid”, Landsbyggefonden



Godkendt 

helhedsplan 

og skema A

Endelig 

helhedsplan

Foreløbig

helhedsplan

Processen indtil nu
Helhedsplaner

Forundersøgelser Projektudvikling Projektafklaring
Vurdering og 
godkendelse

En fysiske helhedsplan er en helhedsorienteret renoveringsplan for afdelingen

 Vision og målsætning for afdelingen
 Analyse af afdelingens udlejningsvilkår
 Bygningerne
 Boligerne
 Friarealerne
 Beboersammensætningen og boligsociale udfordringer
 Aktører, organisering og tilrettelæggelse arbejdet



Beboerdemokrati

 Beboerne som aktive medspillere i renoveringsprocessen. 
Beboerne som eksperter i ”at bo”

 Rådgiverne/FællesBo som eksperter i ”at renovere”



Gennemgang af renoveringsprojektet





Overordnet tilgang til renoveringen





TILTAG:
• Nyt åbent køkken
• Nyt rummeligt badeværelse
• Lydisolering vertikalt og horisontalt
• Nye trægulve og fodlister
• Nye indvendige døre
• Ny entredør
• Maling af vægge, træværk og lofter
• Nye elinstallationer
• Balanceret ventilation
• Nye VVS-installationer
• Eksisterende altan bibeholdes

Type A.B/3V





TILTAG:
• Nyt åbent køkken
• Nyt rummeligt badeværelse
• Lydisolering vertikalt og horisontalt
• Nye trægulve og fodlister
• Nye indvendige døre
• Ny entredør
• Maling af vægge, træværk og lofter
• Nye elinstallationer
• Balanceret ventilation
• Nye VVS-installationer
• Eksisterende altan bibeholdes

Type A.A/4V





TILTAG:
• Nyt åbent køkken
• Nyt rummeligt badeværelse
• Lydisolering vertikalt og horisontalt
• Nye trægulve og fodlister
• Nye indvendige døre
• Ny entredør
• Maling af vægge, træværk og lofter
• Nye elinstallationer
• Balanceret ventilation
• Nye VVS-installationer
• Eksisterende altan bibeholdes

Type A.C/2V





TILTAG:
• Nyt åbent køkken
• Nyt rummeligt badeværelse
• Lydisolering vertikalt og horisontalt
• Nye trægulve og fodlister
• Nye indvendige døre
• Ny entredør
• Maling af vægge, træværk og lofter
• Nye elinstallationer
• Balanceret ventilation
• Nye VVS-installationer
• Eksisterende altan bibeholdes

Type A.D/3V



Eksempel på bolig



Bygningen

TILTAG:
• Efterisolering af tagrum samt stålplader 

ovenpå eksisterende eternitplader
• Dilatationsrevner i facaden udbedres, 

murværk repareres og omfuges, 
iboring af renoveringsbindere

• Fundament understøbes ved 
sætningsrevne

• Vinduer og døre udskiftes



Udearealer

TILTAG:
• Flytning af indkørsel
• Ekstra cykelparkering
• Udvendig kloak for tagnedløb ved haveside og indgangside ændres. Udskiftning af 

kloakledninger
• Etablering af stier samt belysning langs stier i terræn
• Opgang tre og fem lægges sammen til en sammenhængende forplads, med plads til 

borde/bænke og mulighed for fællesgrill
• Den eksisterende terrasse og legeplads vest for bebyggelsen, udvides med flere 

opholdsarealer
• Opgradering af legeplads
• Molokker
• Reetablering af skur som anvendes til cykler
• Dørtelefonanlæg
• Ombygning af affaldsrum til fællesrum inkl. toiletter 



Etablering af fællesrum i kælder



Landsbyggefonden
Løbende forhandling med Landsbyggefonden
 Målet er at sikre den bedste økonomi i projektet, så I som lejere får 

mest for pengene
 Det er en lang og tidskrævende proces/Lang sagsbehandlingstid

Hvad støtter Landsbyggefonden?
 Byggeskader/opretning
 Miljø/Udearealer
 Tilgængelighed
 Ombygninger (ved sammenlægning af boliger)

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 



Økonomien

Samlet ramme ca. 19,5 mio. kr.
Støttet del//LBF ca. 7,4 mio. kr.
Garanteret del //LBF 3 mio. kr.
Ustøttet del ca. 9,2 mio. kr.

Støttet del finansieres med et realkreditlån gennem LBF
Ustøttede del finansieres med et realkreditlån, lånet nedbringes væsentligt ved 

at gøre brug af afdelingens henlæggelser og egen trækningsret.

Afdeling 210 Fredbovej vil desuden modtage driftslån fra LBF, samt der vil blive lavet en 
kapitaltilførsel efter 1/5-dels ordningen, ligesom der gøres brug af fællespuljetilskud. 

Derudover vil man, på grund af renoveringens omfang, kunne spare på bl.a. henlæggelse til drift.

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



Huslejeberegning

Eksempler på fremtidige huslejer 
 Alle boliger og boligtyper er ikke repræsenteret
 Dette er et gennemsnitligt uddrag af lejlighederne i afdelingen fremover
 Der er ikke taget højde for evt. boligydelse/boligstøtte eller forbrugsudgifter

Huslejen i 2019 (gennemsnit): 577 kr./m²/år
Fremtidig husleje med en helhedsplan (gennemsnit): 740 kr./m²/år
Fremtidig husleje uden en helhedsplan (gennemsnit): 983 kr./m²/år (Løsningen finansieres af afdelingen alene over driften)

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 59 2.863 3.831 5.075 1.244

3-rums bolig 84 3.908 5.191 6.895 1.704

4-rums bolig 109 4.789 6.476 8.602 2.126



Genhusning
Ved FællesBo



Genhusning handler om tryghed



Det videre forløb
Ekstraordinært afdelingsmøde 
 Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 17.00-19.00 er der cafemøde/spørgemøde
 Mandag den 20. maj 2019 kl. 19.00 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 Maj 2019

Skema A godkendelse i økonomiudvalg/byråd Juni 2019

Projekteringsopstart August 2019

Udarbejdelse af udbudsmateriale og udsendelse i licitation Januar 2020

Udbud, Licitation, behandling af tilbud og indgåelse af kontrakter Marts 2020

Myndighedsgodkendelse/Skema B godkendelse April  2020

Opstart renovering (Estimeret renoveringsperiode: 9 mdr.) Maj 2020

Aflevering Januar 2021



Spørgsmål



Tak for i dag
Kom godt hjem


