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Åbent brev til alle beboere i afdeling 1013 
 
Fra afdelingsbestyrelsen 
 
    
    
    Aalborg 6. juni 2020 
 
 
Kære alle 
 
Vi har forleden angiveligt alle sammen modtaget en folder fra en gruppe beboere, der 
opfordrer os til at stemme nej til helhedsplanen for afdeling 1013. 
 
Indhold og budskaber i folderen kan ikke stå alene. Og vi har derfor – som beboervalgte 
repræsentanter – valgt at sende jer dette brev. 
 
Vi har ingen forestillinger om, at alle beboere i afdelingen kan blive enige om alt i forbindelse 
med renoveringen. Et projekt af dette omfang kan ikke undgå at rumme kompromisser. Men 
det er ikke fair at antyde, at processen omkring helhedsplanen ikke har involveret 
beboerdemokratiet. 
 
I den omdelte folder, fremgår det blandt andet, at gruppen vil ’genindføre 
beboerdemokratiet’. 
 
Afdelingsbestyrelsen er demokratisk valgt på åbne afdelingsmøder for alle beboere i 
afdelingen, og vi har gennem de seneste år arbejdet benhårdt på renoveringsprojektet.  
 
Det er helt ok, at der er beboere, som er uenige i de valg der er truffet, og som anbefaler et 
nej til den helhedsplan, der nu er præsenteret for alle. Sådan er demokratiets spilleregler, og 
det er derfor, at vi i den kommende uge skal stemme om helhedsplanen. 
 
Men vi bliver nødt til at tage afstand til den folder, som gruppen har rundsendt. Mest af alt, 
fordi folderen indeholder påstande, der simpelthen ikke er korrekte og dermed vildledende. 
 
Det fremgår endvidere, at der er flere ting, som Plus Bolig ikke fortæller os beboere. Efter 
vores bedste overbevisning, så har Plus Bolig ikke fortiet eller skjult ting for os. Og vi vil 
nedenfor gennemgå de fremsatte påstande. 
 
 
 
Påstand: ’Det (renoveringen) kan gøres væsentligt billigere, og sandsynligvis også bedre’ 
 
Efter mange års arbejde med den fremlagte plan er vi ganske enkelt nødt til at undre os over, 
at en gruppe beboere kan påstå dette. Det er en påstand uden nogen form for dokumentation.  
 
 
Påstand: ’Stemmer vi nej nu, kan vi ændre i planen…’ 
 
Landsbyggefonden giver støtte til bestemte typer arbejde. Hvis vi fravælger at udføre et stykke 
arbejde, som de har givet tilsagn til at støtte, forsvinder pengene også. Man kan altså ikke 
flytte pengene (støttekronerne) over til et andet stykke arbejde. 
 
Der er ingen garanti eller tilsagn fra Landsbyggefonden om, at støtte en ny eller tilpasset 
helhedsplan. Når gruppen påstår dette, er det ganske enkelt usandt. 
 
 
Påstand: ’Det har ikke været muligt at få oplyst et egentligt budget…’ og Plus Boligs 
byggesagshonorar er i strid med loven’… 
 
Vi er alle blevet præsenteret for det overordnede budget for helhedsplanen samt den husleje, 
vi skal tage stilling til.  
 
Plus Bolig kan naturligvis ikke offentliggøre de detaljerede tal i budgettet, for så ville de 
entreprenører, der skal byde på arbejdsopgaverne, jo kende prisen på forhånd. Beboere, der 
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ønsker yderligere indsigt i helhedsplanens økonomi bliver inviteret ind til Plus Bolig for en 
gennemgang. 
 
Mht. byggesagshonorar, så er det Plus Boligs organisationsbestyrelse, der har godkendt 
principper og niveauet for de byggesagshonorarer, som Plus Bolig helt lovligt tager i de 
enkelte afdelinger. Disse er også præsenteret for repræsentantskabet, og princippet er, at den 
afdeling der får udført arbejdet, betaler for det. Vi betaler altså ikke, når andre afdelinger får 
udført byggeopgaver i Plus Bolig. Og omvendt. 
 
 
Påstand: COWI har udarbejdet flere forskellige forslag, hvoraf et med en mindre ændring 
medfører en væsentlig lavere huslejestigning samt sikrer, at vi ikke mister dagslys. 
 
Det er korrekt, at der i arbejdet med helhedsplanen er arbejdet med mange forskellige 
løsningsforslag. Men den præsenterede løsning er den, der kan opnå støtte fra 
Landsbyggefonden (og er godkendt af Aalborg Kommune). Og der er ingen beboere der mister 
dagslys i boligen.  
 
 
Påstand: Arkitekter og flere forskellige entreprenører vurderer, at det kan gøres væsentlig 
billigere. 
 
Der er ingen grund til at betvivle COWIs kompetence inden for dette område.  
 
Det er i øvrigt ikke en beboeropgave at være i direkte dialog med leverandører eller rådgivere 
på vegne af afdelingen (det må vi ganske enkelt ikke). 
 
 
Påstand: Aalborg Byråd har ytret bekymring for, hvorvidt beboerdemokratiet bliver overholdt 
samt, at der ikke har været dialog med os beboere… 
 
Som afdelingsbestyrelse har vi løbende orienteret om arbejdet med helhedsplanen på vores 
afdelingsmøder.  
 
Der var orienteringsmøde om helhedsplanen i september sidste år. Og vi har i 
afdelingsbestyrelsen bedt om, at der blev udarbejdet et detaljeret informationsmateriale om 
helhedsplanen, da vi fik tilsagnet om støtte fra Landsbyggefonden under forudsætning af en 
hurtig beboerdemokratisk proces. 
 
Derudover har vi afholdt orienteringsmøde sammen med Plus Bolig i maj, hvor alle beboere 
havde mulighed for at deltage (med respekt for corona-retningslinjerne).  
 
Byrådet har ikke – os bekendt – ytret bekymring, og vores helhedsplan blev på byrådets 
seneste møde godkendt. Det er desuden aftalt, at By- og Landsskabsforvaltningen får en 
orientering om forløbet af urafstemningen, der deles med byrådet. 
 
 
Påstand: Plus Bolig fortæller, at et nej vil udskyde renoveringsplanen med 3-4 år, men er ved 
at trække i land… 
 
Der er ganske enkelt ingen, som kan sige noget om, hvornår en ny plan kan behandles af 
Landsbyggefonden. I afdelingsbestyrelsen har vi dog ingen grund til at tro, at vi kan få en 
ny/tilrettet plan hurtigere igennem end de anslåede 3-4 år. Presset på Landsbyggefonden er 
stort med mange hundrede aktuelle planer over hele landet.  
 
 
Påstand: Plus Bolig og COWI erkender, at det var en fejl at fjerne gavlbeklædninger for 10 år 
siden… 
 
Der er næppe tvivl om, at det ikke var den bedste løsning at fjerne beklædningerne dengang. 
Men det kan vi nu ikke klandre COWI for, da de ikke var rådgivere for Plus Bolig på dette 
tidspunkt. Og fakta er, at vi i dag har massive problemer, der skal løses. Og at 
Landsbyggefonden har godkendt den præsenterede løsning i helhedsplanen. 
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Påstand: Man har forsømt at oplyse, at ventilationssystemet er meget effektivt til at 
transportere lyd samt der er andre gode og billige løsninger, som ikke har den ulempe. 
 
Mht. lyd og andre gener fra ventilationsanlægget henviser vi til det meget uddybende svar, 
som COWI har leveret i det omdelte materiale. Og igen: Den valgte type af ventilation er det, 
som Landsbyggefonden og Aalborg Kommune vil godkende. 
 
 
Påstand: Det erfares fra andre afdelinger, at Plus Bolig ikke har indhentet de bedste priser, og 
at aktive bestyrelser efterfølgende har hjulpet afdelingerne til bedre priser. 
 
For det første skal helhedsplanen i EU-udbud. Der er altså ikke tale om, at Plus Bolig indhenter 
priser. Der er helt faste regler for, hvordan opgaverne skal udbydes og tildeles. 
For det andet: Hverken afdelingsbestyrelser eller beboere må indhente priser eller indgå 
aftaler på afdelingens vegne.  
 
 
Påstand: Plus Bolig tilbød et møde, men afslog, da vi tog dem på ordet: 
 
Vi har forespurgt Plus Bolig om dette, og tilbuddet om at invitere nej-gruppen til møde blev 
fremsat 24. maj. Først ni dage efter (2. juni om aftenen) modtog Plus Bolig (ikke os i 
afdelingsbestyrelsen) et svar fra de pågældende beboere, som kun ville deltage i et møde med 
et helt andet set up, og hvor flere beboere kunne være med. 4. juni svarede Plus Bolig 
gruppen, at det ikke, med den nu meget kort frist, var muligt at arrangere et sådant 
omfattende møde.  
 
 
Påstand: Hvis der bliver stemt nej til helhedsplanen, vil nej-gruppen ’fortsætte den tætte 
kontakt med entreprenører samt Landsbyggefonden’. 
 
Det er ganske enkelt ikke lovligt, at beboere (eller afdelingsbestyrelse) forhandler med 
entreprenører og/eller Landsbyggefonden. Og igen: Der er noget der tyder på, at nej-gruppen 
har misforstået, at helhedsplanen sætter rammerne for det arbejde, der skal laves. 
Entreprenører skal først byde på opgaven, når den udbydes efter reglerne i et EU-udbud. 
 
 
 
 
 
Afslutningsvis vil vi udtrykke vores forståelse, hvis du som lejer, synes renoveringsprojektet er 
uoverskueligt – ikke mindst de praktiske forhold og besværet, mens arbejdet står på. Af 
samme grund er der sørget for, at du kan få hjælp til flytning af indbo mv.  
 
Vi er triste over, at et oplæg til en helhedsplan, som vi har sukket efter i mange år, har skabt 
så voldsomt røre i vores ellers dejlige afdeling. Særligt, at der ikke er tillid til, at Plus Bolig, 
vores eksterne rådgivere, Landsbyggefonden og vi i afdelingsbestyrelsen, har arbejdet for at 
nå frem til den bedste løsning. 
 
Vi kan ikke være bekendt, at mange bor hos os med utætte gavle, store varmeregninger og 
dårligt indeklima. Det er nu, vi har muligheden for at få gjort noget ved problemerne. Og vi vil 
derfor forsat opfordre alle til at stemme ja til helhedsplanen nu. 
 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen i afd. 1013 
 
 
Jane Christensen  Kaj John Johansen  Vibeke Haferbier   
 
 
Søren Jakobsen  Anita Meistrup Hansen. 
 
 
 
 


