
RENOVERING
 AF TAG, VINDUER OG DØRE I AFDELING 1060
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HVAD SKAL RENOVERES
 › Udskiftning af tagbelægninger på alle boliger, skure samt fælleshus til sort bølgeeternit.

 › Udskiftning af skotrender og blyinddækninger ved tagsamlinger.

 › Udskiftning af ovenlysvinduer.

 › Udskiftning af vinduer og døre i facaden til 2-lags træ/alu. 
 Vinduer og karme er hvide 
Facadedøre med ”ko-øje”. Udvendig er farven RAL 7016 - Antrazitgrå og  
indvendig er dørene hvide.

 › Udskiftning af alle indvendige vindueslysninger og bundstykker.

 ›  Eksisterende sternbeklædning på boliger, skure og fælleshus afrenses og nedvaskes.

 › Eksisterende tagrender på boliger, skure og fælleshus bibeholdes. Alle tagrender 
renses fri for byggeaffald, blade mm. ved afslutning af den enkelte bolig. Tagrender og 
nedløb som måtte være utætte, revnet eller slået i stykker repareres.

 › I facadedøre isættes nyt nøglesystem som Ruko 1200.

 › Montering af nye trådløse ringeklokker.



4

FØR- OG EFTER ARBEJDE
 › Opsætning af stilladser og udlægning af køreplader omkring huse.

 › Opsætning af skurby på en del af græsset ved parkeringspladsen. 
Skurby flyttes i takt med fremdriften.

 › Udbedring af evt. skader på græsplæne og belægninger.

SAMLET OVERSLAG PÅ ANLÆGSSUM I ALT INKL. MOMS KR. 52.550.000
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FREMTIDIG HUSLEJE

SAMLET OVERSLAG PÅ ANLÆGSSUM I ALT INKL. MOMS KR. 52.550.000

Boligtype Nuværende husleje 
kr. pr. måned

Fremtidig husleje 
kr. pr. måned

22 stk. 1-rums bolig 29 m² 1.339 1.769

7 stk. 2-rums bolig 65 m² 4.797 5.760

4 stk. 2-rums bolig 69 m² 4.688 5.710

22 stk. 2-rums bolig 70 m² 4.691 5.728

8 stk. 3-rums bolig 82 m² 5.426 6.641

26 stk. 3-rums bolig 84 m² 5.290 6.535

24 stk. 3-rums bolig 85 m² 5.291 6.551

71 stk. 4-rums bolig 96 m² 5.748 7.171

11 stk. 5-rums bolig 109 m² 6.133 7.748
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TIDSPLAN
Beboerinformationsmøde 22. maj 2018 kl. 10-12

Beboerinformationsmøde 24. maj 2018 kl. 17-19

Der vil på informationsmøderne være mulighed for at tale med både rådgi-
ver samt Plus Boligs administration. Rådgiver vil være behjælpelig med svar 
på spørgsmål vedrørende projektets udformning, tidsplan og aktiviteter 
mm. Plus Boligs administration vil være behjælpelig med rådgivning og 
informationer vedrørende fremtidig boligsikring.

Ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning 6. juni 2018 kl. 19-21

Der vil på mødet blive afholdt afstemning af om den enkelte hustand er 
for eller imod en renovering. Ved et flertal for ja, vil projektet blive stemt 
igennem.

Forberedelsesperiode fra juni 2018 - august 2018

Forberedelsesperiode forudsættes at der stemmes ja til renoveringen. Der 
vil i denne periode blive udarbejdet et materiale for indhentning af tilbud 
ved flere entreprenører.

Udførselsperiode september 2018 - december 2019

I denne periode vil renoveringsarbejdet gennemføres. Der forventes en 
gennemsnitlig udførelsesperiode på 1,5 til 2 uger pr. bolig. I den periode 
skal håndværkerne ind i boligen og arbejde.  
Tidsplanen for udførelsesperioden kan variere afhængig af vejret.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
 › Alle loftrum i boliger skal være ryddet for personlige ejendele.

 › Alle gardiner i alle ovenlysvinduer, facadevinduer, terrassedøre og facadedø-
re skal være demonteret. Der er ingen garanti for at nuværende gardiner kan 
genbruges efter udskiftningen.

 › Alle vindues- og dørkarme skal være ryddet for personlige genstande ude 
som inde. Dette gælder også ting som står på gulvet foran vinduer og døre.

 › Karabinhager og anden form for tyverisikring monteret i vinduer og døre skal 
være demonteret.

 › Der vil ske en lokal neddækning af gulv foran vinduer og døre med tæpper 
for at beskytte gulvoverflader.

 › Der vil  indvendigt og udvendigt blive foretaget en lokal oprydning af arealer 
der har været berørt i forbindelse med renoveringen. Beboerne skal selv 
påregne rengøring af indvendige arealer og genstande efter endt arbejde. 
For at minimere støvgenerne kan der ved Varmemesterkontoret, afhentes 
en rulle klar plastik som kan anvendes til neddækning af møbler og andre 
genstande.

 › Husdyr kan ikke opholde sig i de berørte områder i boligen, alternativt skal 
ejerne være hjemme, mens de indvendige arbejder er i gang. Arbejdet støjer 
og håndværkerne skal have adgang til alle rum.



HJÆLP TIL BOLIGSTØTTE
Hurtig udregning på internettet

Vil du have et hurtigt indtryk af, hvor meget du kan få i boligstøtte,  
kan du gå ind på:

www.borger.dk/boligstoette

På forsiden kan du vælge ”beregn boligstøtte” for at se, hvordan din bolig-
støtte ændres, hvis renoveringen bliver stemt igennem.

Har du brug for hjælp? 

Hvis du har brug for hjælp til boligstøtte, kan du ringe til Udbetaling Danmark 
på telefon 70 12 80 63 eller via mail til udbetalingdanmark@atp.dk

Boligstøttens størrelse afhænger af:  
 ›  Lejlighedens størrelse 
 ›  Huslejens størrelse 
 ›  Antal børn 
 ›  Indkomst og formue


