
Kære beboer i afdeling 1047. 

Efter et længere forløb, hvor vi har drøftet fordele og ulemper ved frasalg af vores erhvervslokaler på  
C. P. Holbølls Plads, fremsætter vi endnu engang forslaget om frasalg.

Det er nu op til beboerne i afdelingen at stemme om forslaget.

I afdelingsbestyrelsen anbefaler vi, at du stemmer ja. Vi mener ganske enkelt, at salget er den bedste 
løsning for os beboere. 

Uanset om vi beholder eller sælger erhvervslejemålene, vil vi stige i husleje. 1. Stemmer vi ja til forslaget, 
vil overskuddet fra salget gå til vaskesøjler i alle lejligheder samt et nyt fælleshus. 2. Stemmer vi nej til 
forslaget, vil vi ganske vist beholde erhvervslejemålene, men hænger så på en omfattende renovering 
og dermed huslejestigning.

I det materiale, vi tidligere har omdelt, og senest ved orienteringsmødet den 23. november, har vi rede-
gjort for konsekvenserne både ved et salg – og modsat, hvis vi stemmer nej og beholder erhvervsleje-
målene.

Vi håber, du møder op og deltager i afstemningen på mødet i fælleslokalerne den 14. december kl. 19.00.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og Plus Bolig.
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Afstemning på ekstraordinært afdelingsmøde den 14. december

Afstemningen om forslaget vil ske på et ekstraordinært afdelingsmøde i overensstemmelse med 
Plus Boligs vedtægter, og i øvrigt på samme måde som andre afstemninger på et ordinært afde-
lingsmøde (altså ikke ved urafstemning, som vi fik nævnt i et tidligere nyhedsbrev).

Hver husstand vil have to stemmer, og der kan ikke stemmes med 
fuldmagt. Indkaldelse og dagsorden er omdelt sammen med dette 
forslag.

Afdeling 1047: Peter Bruuns Vej, Carl Rothes Vej og C. P. Holbølls Plads

Forslag om salg af erhvervslokaler på C.P. Holbølls Plads – omdelt den 26. november 2021



Fordele og ulemper 
ved begge løsninger

Mere information

Afstemningsgrundlag – forslag om salg af erhvervslokaler:

På orienteringsmødet den 23. november gennemgik vi fordele og ulemper ved henholdsvis 
at sælge og beholde erhvervslejemålene. Uanset, hvilken løsning vi vælger, vil det have en 
konsekvens for huslejen. Vi har lavet en kort opsamling fra mødet her.

Side  9

Hvad får afdelingenud af et salg?Plus Boligs organisationsbestyrelse har godkendt, at dispositionsfonden støtter 

afdeling 1047 med et beløb, svarende til overskuddet fra salget af erhvervslejemålene. 

Det betyder, at afdelingen får et nyt fælleshus – og hvis pengene rækker – flere 

carporte og individuelle vaskemaskiner i boligerne.Nyt fælleshusDet nye fælleshus, der vil blive opført på de grønne are-

aler, giver os helt nye muligheder for at samles i afdelin-

gen, og for at beboere, selv, kan benytte lokalerne.
Fælleshuset vil få en indretning, som i meget højere 

grad end huset i dag vil tilgodese de behov, vi har i af-

delingen.

Afdelingsbestyrelsen har været med til at specificere, 

hvad der skal prioriteres af faciliteter. Og målsætningen 

er, at huset får:
• Festsal, hvor man kan skærme af med en foldedør. 

• Moderne køkken, der er egnet til selskaber.

• Faciliteter til driften• Mødelokale• Et mindre og hyggeligt ’komsammen-rum’.NB!
Huset skal bygges inden for de økonomiske rammer, 

som salget af erhvervslejemålene skaber, så det ikke 

bliver en belastning for afdelingen. Den endelige indret-

ning og faciliteterne i huset ligger derfor ikke 100 % fast.

Flere carporte?I forbindelse med helhedsplanen og renoveringen af 

vores boliger, får vi allerede flere p-pladser. Men vi 

har også yderligere carporte på ønskelisten. Både som 

erstatning for de nuværende ’kælder-pladser’ under 

erhvervslejemålene og samtidig en lille ekstra lejeind-

tægt til afdelingen. 
(læs mere om p-pladser på næste side).

Vaskemaskiner i boligerne?
Brugen af fællesvaskeriet er allerede i dag beskedent og 

giver rent faktisk et mindre underskud (se tal nedenfor). 

Hertil kommer, at vi med de nyindrettede badeværelser, 

alle får plads til en vaskesøjle i boligen. Udgangspunktet var, at vi som beboere selv skulle sør-

ge for vaskemaskine og eventuel tørretumbler i vores 

bolig. Men med et salg af erhvervslejemålene håber vi, 

at en vaskemaskine kan blive en del af boligernes frem-

tidige indretning.
Hvis der ikke bliver råd til individuelle vaskemaskiner, vil 

muligheden for at indrette et mindre vaskeri i det nye 

fælleshus blive undersøgt.

Økonomi - fællesvaskeri:
 

2018 2019 2020

Vaskeriindtægter  166.303   177.057   158.459 

Drift vaskeri -115.982  -114.495  -120.611 

Henlæggelser -73.000  -73.000  -73.000 

Nettodrift 
-22.679  -10.438  -35.152

Blok A

Mylius Erichsens Vej
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Blok B

Blok G

Blok L

Blok C

Blok H

Blok D

Blok I

Blok E

Blok J

Blok F

Blok K

Det nye fælleshus placeres på de grønne arealer

På ønskelisten

På ønskelisten
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I denne informationsfolder kan du blandt andet læse om:

• Hvorfor sælge erhvervslejemålene?
• Hvordan er beslutningsprocessen?
• Hvem får vi som naboer på C.P. Holbølls Plads efter et salg?
• Hvordan ser økonomien ud ved ja/nej til forslaget?
• Hvad mener afdelingsbestyrelsen?
• Vi kan få nyt fælleshus, og håber på flere carporte og vaskemaskiner
• Vi laver aftaler om et godt naboskab
• Invitation til infomøde den 10. juni - kl. 17-19
• Invitation og dagsorden til  

ekstraordinært afdelingsmøde den 22. juni – kl. 19.

Kære beboer i afdeling 1047.

Hvad skal der ske med ehvervslejemålene ved C.P. Holbølls Plads i fremtiden? Det spørgsmål, har man-
ge med rette stillet den seneste tid. Ikke mindst efter, at Brugsen er lukket. Plus Bolig har derfor – 
i samarbejde med afdelingsbestyrelsen – arbejdet på en fremtidsløsning, som både økonomisk og i 
hverdagen vil blive opfattet som et plus for afdelingen.

Løsningen går – kort fortalt – ud på, at afdelingen frasælger arealerne på C.P. Holbølls Plads, så der i 
stedet for de nedslidte erhvervslejemål, bliver opført nye private lejeboliger. Overskuddet fra salget 
bliver sendt retur til afdelingen. I prioriteret rækkefølge går pengene til et helt nyt fælleshus (placeret 
på de grønne arealer) samt – hvis pengene rækker – individuelle vaskemaskiner til alle beboere samt 
flere carporte efter den store renovering.

Du kan i denne informationsfolder læse meget mere om baggrunden for dette forslag, og du kan læse 
om alternativet: at afdelingen beholder erhvervslejemålene. 

Foruden afdelingens beboere skal Plus Boligs repræsentantskab samt Aalborg Kommune også god-
kende projektet. Vi håber, at du vil møde op til orienteringsmøde samt ekstraordinært afdelingsmøde i 
den kommende tid, så vi kan få en grundig behandling af projektet.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og Plus Bolig.

Afdeling 1047: Peter Bruuns Vej, Carl Rothes Vej og C. P. Holbølls Plads

Forslag om at sælge C.P. Holbølls Plads – omdelt 3. juni 2021

Da afdelingsmødet i september bad afdelingsbestyrelsen og Plus Bolig om at uddybe fordele og ulemper ved et 
frasalg og omvendt ved at beholde erhvervslejemålene, er forslaget om at sælge erhvervslejemålene nu fremsat 
igen. Der er omdelt supplerende information, og alle beboere har været inviteret til orienteringsmøde.

På orienteringsmødet den 23. oktober deltog foruden repræsentanter fra Plus Bolig også investor Rasmus Hau-
gaard, og han fortalte om sine planer for en fremtidig bebyggelse med boliger (skitseoplægget er vist i tidligere 
nyhedsbreve).

Nedenfor er konsekvenserne ved et ja og et nej helt kort genfortalt:

Ved Ja til forslaget 

Vi får nye naboer. Bebyggelsen vil ligge, hvor de nuvæ-
rende erhvervslejemål ligger. Projektet er vist i tidligere 
nyhedsbreve. Om det er en fordel eller ulempe er op til 
den enkelte at vurdere. 

Salgsprisen for erhvervslejemålet skal i første omgang 
gå til Plus Boligs dispositionsfond jf. gældende lovgiv-
ning. Plus Boligs organisationsbestyrelse har imidlertid 
besluttet (jf. referat fra deres møde), at beløbet skal til-
bageføres til afdelingen.

Overskuddet går til nye vaskesøjler i alle boliger og 
restbeløbet til et nyt fælleshus.

Huslejestigninger går til løbende udskifning af hvideva-
rer.

Ved nej til forslaget 

Beholder vi erhvervslejemålene, skal ’Brugsens loka-
ler’ renoveres, hvis man skal gøre sig håb om at udle-
je lokalerne. Omfanget er ikke kendt. Men der er lavet 
regneeksempler på ’bedste og værste’ tilfælde.

Erhvervslokalerne er afdelingens, og renoveringen 
skal betales af beboerne. Det er grunden til, at man får 
en huslejestigning ved et nej.

Der er ingen garanti, for at lokalerne kan udlejes.

Øvrige erhvervslokaler samt fælleshus skal også ved-
ligeholdes. En egentlig renovering vil indebære yderli-
gere huslejestigninger.

Husk, du kan læse meget mere om baggrunden for et eventuelt 
salg i de tidligere nyhedsbreve, der er omdelt, og som fortsat 
kan læses på plusbolig.dk (under Vores byggeprojekter / 1047).


