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Til  

Beboere i Plus Bolig, afd. 1062_Omegavej Dato: 19. april 2021 
  

Afholdelse af urafstemning for renovering af boliger 

            Skitse af fremtidige facadeudformning 

 

*For lovhjemmel henvises til Transport- og Boligministeriets Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af 

covid-19, med tillæg og ændringer. 

 

Byggeudvalget og Plus Bolig anbefaler beboerne at stemme JA til forslaget om 

renovering og deraf afledt huslejestigning kr. 893 pr. måned (før evt. boligstøtte). 

På grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19, kan der ikke afholdes informations- og 

afdelingsmøde for afdelingens beboere.  

I stedet afholdes urafstemning* for at få godkendt huslejestigning på  

kr. 893 pr. måned ved gennemførelse af denne renoveringssag. 

Se venligst information og anbefaling fra nedsat byggeudvalg og Plus Bolig.  

Stemmesedler skal afleveres i opsat postkasse mærket ”URAFSTEMNING” på facade af team MV 

redskabsskur i passage ved indgang til afdelingens vaskeri.  

Senest tirsdag den 27. april 2021 kl. 10:00  
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Renovering af afdeling 1062 Omegavej  

Renoveringen af boliger i bebyggelsen omfatter: 

• Udskiftning af tagdækning til nye bølgeplader. 
• Efterisolering (energioptimering) af loftisolering, som er et lovkrav. 
• Udskiftning af underbeklædning, stern- og vindskedebeklædning til  

vedligeholdelsesfri pladebeklædning. 
• Udskiftning af tagrender og nedløb. 
• Udskiftning af vinduer og døre til lavenergi træ/alupartier. 

Døre vil blive leveret med handicapvenlige dørtrin. 
• Udskiftning af træbeklædning på facader og udhuse til  

vedligeholdelsesfri pladebeklædning. 
• Udskiftning af trærammedøre mod udhuse. 
• Udskiftning af belysning på facader til LED lamper. 
• Udførelse af indvendige efterisoleringsarbejder af lette  

beklædninger på tagremme. 
• Efterreparationer af malede overflader i boliger. 
• Udskiftning af ringeklokke ved entredøre. 

 

Information og anbefaling fra byggeudvalget: 

Indledning 

Der har gennem længere tid været talt om en nødvendig renovering af husene på Omegavej. 

Den tidligere afdelingsbestyrelse var tilbage i 2019 involveret i forberedelserne, men har siden 

desværre været nødt til at træde tilbage. 

Behov og ønsker til renovering af tage og vinduer i afdelingen har også været drøftet på 

afdelingsmøde i 2019.  

Nuværende tage, facadebeklædninger samt vinduer og døre er fra 1989 (32 år) og de trænger til 

udskiftning. De er nedslidte, og der opstår ofte skader herpå, som medfører forøget udgifter til 

vedligehold i afdelingen.  

Det er derfor nødvendigt, at vi får udført renovering af afdelingens boliger for at sikre gode og 

sunde boliger, som vil vedblive med at være attraktive at bo i.  

 

Der henvises også til informationsbrev om renovering af afdelingen, som blev udleveret til alle 

beboere i afdelingen før påske.  

 

Projekt 

Nye vinduer og døre leveres som højisolerede partier med 3-lags termoglas, hvilket reducerer 

træk og kuldenedfald samt varmetab i boligerne. Ligeledes foretages efterisolering af lofter i 

boliger.  
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Herved sikres bedre indeklima i boligerne samt besparelse på varmeregningen. 

Lette vægge under vinduespartier beklædes udvendig med vedligeholdelsesfri beklædning, som 

også giver besparelse på fremtidige vedligeholdelsesudgifter i afdelingen.  

Projektet vil fremtidssikre afdelingens lejemål, således de fortsat vil fremstå som attraktive 

ældre- og handicapvenlige boliger.  

I byggefasen vil entreprenør flytte alt inventar for arbejdets udførsel samt opsætte støvvægge 

inde i boligerne for begrænsning støvudvikling heri.  

Efter endt renovering i den enkelte bolig vil entreprenøren udfører rengøring samt tilbageflytning 

af alt berørt inventar.  

Arbejdet i boligerne vil blive tilrettelagt til mindst mulig gene for beboerne samt arbejdet vil kun 

finde sted inden for normal arbejdstid, idet beboerne ikke vil blive genhuses i 

udførelsesperioden. 

Budget og finansiering af byggesagen 

Den samlede pris for gennemførelse af renovering af huse i afdelingen vil være godt 10,4 mio kr. 

Gennem årene har afdelingen selv opsparet 1,3 mio kr. som kan bruges til renoveringen.  

Derudover får afdelingen et tilskud fra Plus Boligs trækningsret/dispositionsfond 

på 1,5 mio. kr. 

 

Plus Bolig ansøger om tilskud til energirenovering fra offentlig pulje. Hvis der opnås offentligt 

tilskud til energirenovering, vil dette evt. kunne nedsætte huslejestigningen. 

 

Det resterende beløb skal dækkes af lån, som efterfølgende skal betales via beboernes husleje. 

Man undgår altså desværre ikke en huslejestigning efter renoveringen. 

Se også vedlagt opstilling af budget på næste side.  

Vi er bekendt med, at flere beboere i afdelingen vil få en større del af huslejestigning dækket 

gennem forhøjelse af boligstøtten.  

Det anbefales derfor, at den enkelte beboer får beregnet sin fremtidige boligstøtte baseret på 

den nye fremtidige husleje.  

Det henvises til udleveret folder fra Plus Bolig ”Tjek din boligstøtte” 

Tidshorisont for projektet 

Såfremt projektet vedtages ved urafstemning, forventes renoveringsarbejder opstart i efterår 

2021 og afsluttet i efteråret 2022.   

 

Byggeudvalget og Plus Bolig anbefaler beboerne at stemme JA til forslaget om 

renovering og deraf afledt huslejestigning kr. 893 pr. måned (før evt. boligstøtte). 
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Budget i kr. for gennemførelse af renoveringssag. 

Håndværkerudgifter i alt ............................................................................ 9.371.100 

Øvrige udgifter ............................................................................................  1.102.187 

(bla. forsikring, udbud, projektering, tilsyn, byggehonorar og indeksregulering) 

Samlede udgifter..........................................................................................  10.473.287 

Finansiering: 

Afdelingens egne opsparede henlæggelser:................................................. 1.300.000 

Tilskud fra Plus Bolig...................................................................................... 1.500.000 

Energitilskud.................................................................................................. 15.000 

I alt til lånefinansiering:.................................................................................  7.658.287 

Alle beløb er incl. moms 

 


