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HVAD SKAL RENOVERES
 › Eksisterende bølgeeternit samt facadeisolering fjernes, og facaderne beklædes med 
lyse fiber cement facadeplader samt ny og øget efterisolering. Med facadeisoleringen 
håndteres eksisterende kuldebroer ved synlige uisolerede betonkonstruktioner i facaden.

 › Facadens tykkelse øges og vinduer og døre trækkes med ud i facaden. Eksisterende 
kuldebroer ved vinduer håndteres og der etableres hvide indvendige lysninger.

 › Eksisterende vinduer fjernes og udskiftes med indadgående hvide træ/alu vinduer.

 › Vinduesbånd forenkles med færre inddelinger og markeres med smalle alu-lister over og 
under vinduesbånd. 

 › I forbindelse med vinduesbåndene etableres blændpartier ved skillevægge, vaskesøjler 
og trappeopgang.

 › Indgangspartier efterisoleres og markeres med tynde lodretgående alu-lister samt 
blændpartier. Eksisterende vinduer i opgange udskiftes med hvide træ/alu vinduer med 
oplukkeligt parti. 

 › Betonvinger ved gavle og hjørner samt betonværn i terræn males.
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FØR- OG EFTER ARBEJDE
FACADEBEKLÆDNING
 › Equitone fiber cement facade plader
 › Farve TE00 – Naturhvid 
 › EQUITONE [tectiva] er et gennemfarvet facademateriale, der karakteriseres 
af en sandslebet overflade og naturligt forekommende toner i materialet

ALUMINIUMSRAMMER OMKRING  
VINDUER, DRYPNÆSER OG BLÆNDPARTIER
 › Anodiseret aluprofil, bukket
 › Farve Corten

VINDUER 
 › Indadgående træ/alu vinduer, sidehængt
 › Udvendig farve: Hvid, Indvendig farve: Hvid 
 › A-mærkede energivinduer med slanke rammer og store glasflader

SAMLET OVERSLAG PÅ ANLÆGSSUM I ALT INKL. MOMS KR. 27.000.000

Snit/perspektiv af facade – Eksisterende og Fremtidigt Tynde rammer

Facadebeklædning
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FREMTIDIG HUSLEJE

SAMLET OVERSLAG PÅ ANLÆGSSUM I ALT INKL. MOMS KR. 27.000.000

Boligtype Nuværende husleje 
kr. pr. måned

Fremtidig husleje 
kr. pr. måned

33 stk. 1-rums bolig 57,7 m² 2.613 2.940

103 stk. 3-rums bolig 92,2 m² 3.857 4.380

3 stk. 3-rums bolig 99,7 m² 4.148 4.713

15 stk. 3-rums bolig 110 m² 4.574 5.197

54 stk. 4-rums bolig 107,4 m² 4.470 5.079
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TIDSPLAN
Beboerinformationsmøder 13. november 2019 kl. 18-20

Beboerinformationsmøder 15. november 2019 kl. 10-12

Der vil på informationsmøderne være mulighed for at tale med både 
rådgiver samt Plus Boligs administration. 

Rådgiver vil være behjælpelig med svar på spørgsmål vedrørende projek-
tets udformning, tidsplan og aktiviteter mm.  
Plus Boligs administration vil være behjælpelig med rådgivning og informa- 
tioner vedrørende fremtidig boligsikring samt øvrige forhold vedrørende 
lejemål.

Ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning  
28. november 2019 kl. 17.30-19.30

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

Forberedelsesperiode fra december 2019 - februar 2020

Forberedelsesperiode forudsættes at der stemmes ja til renoveringen.  
Projektforløbet vil i denne periode blive planlagt mere detaljeret.

Udførselsperiode februar 2020 - september 2021

I denne periode vil renoveringsarbejdet gennemføres. Der vil blive taget 
afsæt i det plantagte forløb med entreprenøren for hvornår de enkelte 
husstande vil blive renoveret. 

Alle husstande vil blive varslet 14 dage forud for renoveringsarbejdet af det 
enkelte lejemål.

Tidsplanen for udførelsesperioden kan variere afhængig af vejret.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
 › Alle gardiner og facadevinduer skal være demonteret. Der er ingen garanti 
for at nuværende gardiner kan genbruges efter udskiftningen.

 › Alle vinduer skal være ryddet for personlige genstande ude som inde.  
Dette gælder også ting som står på gulvet foran vinduerne.

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

 › Der vil ske en lokal neddækning af gulv foran vinduer samt gangforløb 
gennem bolig 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.



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


