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     Dato: 10-11-2021 

      

Opfølgning på spørgsmål fra orienteringsmøde vedrørende helhedsplan etape 2 

afholdt d. 3. november 2021 kl. 19.00.   

 

Spørgsmål vedrørende Genhusning: 

 

 

Hvilken størrelse har beboelsesvognene? 

En 3- til 4-værelses er ca. 70 m2. 

 

Hvis vi bliver genhuset i en lejlighed, er de så møbleret? 

Som udgangspunkt vil de være møbleret på samme måde som beboelsesvognene. 

 

Hvem har ansvaret for de efterladte møbler? 

Lejers indbo skal dækkes af lejers indboforsikring. Vi anbefaler at alle tegner en indboforsikring. 

 

Kan man få adgang til lejligheden under genhusningen? 

Ja, vi udarbejder en plan for praksis og optimere efter erfaring, beboerne skal ledsages af en Plus Bolig 

repræsentant. Ophold i lejligheden kan dog ikke lade sig gøre, idet at lejligheden er en del af 

byggepladsen. 

 

Må katte komme med i beboelsesvognene? 

Det afhænger af leverandørens aftaleforhold alternativ vil være en genhusning i lejlighed. 

 

Er huslejen den samme i beboelsesvognene? 

Ja, skulle beboelsesvognen, mod forventning, være billigere i husleje, så vil beboerne modtage refusion. 
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Bliver de efterladte møbler holdt i ordentlig stand? 

Møblerne placeres bag støvvæggen, hvor der ikke er arbejdsområde. Plus Bolig udleverer 
afdækningsplastik for støvbeskyttelse af møbler som står i områder/rum hvor håndværkere færdes. 

 

Er det ikke nemmere at flytte møblerne væk fra boligerne? 

Nej, det er mere omstændigt og dyrere at flytte alle møblerne. Der kan forekomme udfordringer ved 

visse boligtyper, hvor det kan være nødvendigt med opmagasinering af nogle ejendele. 

 

Bliver der tilbudt flyttehjælp ved genhusning i egen afdeling? 

Der bliver tilbudt flyttehjælp, til de lejere, som ikke fysisk kan flytte ejendele selv. 

 

Bliver der aflæst el inden håndværkerne kommer i boligen? 

Nej, der vil ikke ske aflæsning fra Plus Boligs side. El må ikke afbrydes pga. ABA anlæg (brandanlæg i 

boligerne) og kølefryseskab. Håndværkerne trækker ikke strøm fra boligerne. 

 

Kan man pga. støj opnå en længere genhusning? 

Nej. Helhedsplanens udførelse vil medføre støjgener i et eller andet omfang indenfor dagtimerne, 

hverdage mellem 7-17, som dog forsøges begrænses bedst muligt. 

 

Tilbydes der permanent genhusning? 

Der tilbydes kun permanent genhusning i egen afdeling.   

 

Vil der være internet i beboelsesvognene? 

Ja både internet og tv. 

 

Hvor placeres beboelsesvognene? 

Foreløbig placering er sydøstlig ende af matriklen ved trægrænsen. 

 

Bliver der gjort rent i lejlighederne? 

Der udføres en håndværkerrengøring og ikke en hovedrengøring. Hvilket vil sige at håndværkerne 

sørger for en støvsugning i det område der er blevet arbejdet.  Håndværkerne vil som udgangspunkt 

kun arbejde på den anden side af den lufttætte afskærmningsvæg hvorfor byggestøv i boligerne vil 

være begrænset. 
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Spørgsmål vedrørende udførelsen og indhold: 

 

 

 

Sænker man loftshøjden ved efterisolering? 

Ja, der vil i forbindelse med kuldebrosafbrydelsen være et begrænset område fra vinduet og ind i 

boligen (ca. 0,9 m.), ved enkelte boligtyper. 

 

Hvor starter man renoveringen, og hvor lang tid tager det? 

Rækkefølgen af etaperne og hvor man starter er ikke besluttet endnu. Ved et positivt 

afstemningsresultat forventer vi opstart er efteråret 2022, med en samlet forventet byggeperiode på ca. 

2,5 år. 

 

Hvorfor er der en stor altan ved tilgængelighedsboligerne? 

Ved etablering af en altan i disse boliger er der krav til 1,5 m venderadius jf. bygningsreglementet 

2018. 

 

Bliver håndværkerne bag støvvæggen? 

Der etableres afdækket adgangsvej gennem boligen og hen til døren i støvvæggen. Arbejdsområdet er 

bag støvvæggen men håndværkerne skal igennem boligerne for at få adgang til arbejdsområdet. 

 

Hvor placeres støvvæggen? 

Støvvæggen placeres ca. 2 m. inde fra vinduespartiet.  

 

Hvornår laver man haverne? 

Haverne tilstræbes udført i forlængelse af at arbejdsplatformen flyttes til næste etape. Der skal dog 

tages forbehold for plantesæsonen mht. hækkene og græs mv. 

 

Er det beredskabet som dikterer genhusningen? 

Nej, det er jeres afstemningsresultat ift. helhedsplanen. Genhusning er nødvendig ud fra fysiske og 

sikkerhedsmæssigt aspekter.  

 

Kommer der hæk i stedet for hegn, som er besluttet på tidligere afdelingsmøde? 

Ja, der er tale om et krav til støtten fra Landsbyggefonden og Kommunen. 

 

 



  
 
 
 

 Plusbolig 

Alexander Foss Gade 7 

9000 Aalborg 

Telefon: 9631 4151 

Mail: bo@plusbolig.dk 

CVR nr. 2742 2039 

 

 

plusbolig.dk 

 

Hvad er planen for haverne? 

Projektet indeholder 3 m. flisebelægning. Haven har græsbeplantning. Der opføres et 1,5 m langt 

jalousihegn mod bygningen og omgrænsende hæk. 

 

Byggeudvalget har tidligere besluttet at der skal være flisebelægning i hele haven. 

Flisebelægning i hele haven er fravalgt, pga. økonomisk prioritering og støtteforhold fra 

Landsbyggefonden og Kommunen.  

 

Vil der være byggelarm i weekenderne? 

Nej, der arbejdes indenfor normal arbejdstid 07.00 – 17.00.  

 

Kan man forvente at håndværkerne kommer ind i lejlighederne? 

Ja, håndværkernes adgang til byggepladsen/arbejdsområdet, er igennem lejlighedernes fordør. 

 

Hvad sker der hvis vi stemmer nej? 

Vi kender ikke konsekvenserne. Alternativet kunne være selvfinansiering ift. tiltrængt 

vinduesudskiftning, hvilket vil betyde en huslejestigning, samtidig vil processen indtil at renoveringen 

går i gang, forlænges væsentligt. 

Det præciseres at der i helhedsplanen ydes støtte til vinduesudskiftningen fra Landsbyggefondes 

eftersom at dette er nødvendigt i forbindelse med eliminering af kuldebroer ved betonkonstruktioner. 

 

Er der foretaget undersøgelser for skadelige stoffer? 

Ja, der er lavet en miljøscreening og der er ikke fundet noget overraskende. 

 

Er der tænkt ventilation ind i helhedsplanen? 

Nej, der er ikke indeholdt et ventilationsanlæg i projektet.  

 

Fritlægges kælderen ved efterisolering? 

Ja, de syd liggende kældervægge fritlægges ved udgravning. Efterfølgende efterisoleres 

kælderydervægge som afsluttes i bunden med et omfangsdræn. 

 

Ventileres kælderen yderligere? 

Nej, dette er ikke indeholdt i projektet. 

 

Blafrer eller kommer der lyde fra altanværnene? 

Nej, altanværne er godkendte fastmonterede værn. 
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Genanvendes gulvene? 

Dette fastlægges under projekteringen, men som udgangspunkt genanvendes de materialer som kan 

genanvendes. 

 

Bliver radiatorer udskiftet? 

Nej, det er planlagt at radiatorer genanvendes. 

 

Skal kælderrummene tømmes? 

Nej, men cykelrummene skal tømmes. 

 

Etableres der dræn i haverne? 

Nej, der etableres dræn ved kælderydervæggen på sydfacaderne. 

 

Hvornår opstarter helhedsplanen tidligst? 

Det forventes at håndværkerne starter i løbet af efteråret 2022, såfremt at den foreløbige tidsplan 

overholdes og at myndighedsgodkendelse mm., ikke varer længere tid end planlagt. Den videre proces 

med helhedsplanen er dog afhængig af at der stemmes "ja" ved det ekstra ordinære afdelingsmøde d. 

25. november 2021. 

 

Vil der blive lavet et nyt udkast? 

Der vil blive præsenteret et færdigt projekt inden håndværkerne starter på renoveringen. 

 

Er der henlagt penge til det grønne / legeplads? 

Grønne fællesarealer er ikke indeholdt i nærværende afstemningsgrundlag, men vi arbejder videre med 

forbedringer af de grønne områder evt. via henlæggelser under byggeperioden. 

 

 





Tegningen viser fremtidige forhold for haverne jf. afstemningsgrundlaget.

 


