
Kære beboer i afdeling 1047. 

Først tak for et godt og konstruktivt afdelingsmøde i sidste måned, hvor vi havde en god dialog om 
fremtiden i vores afdeling, som jo gennemgår store forandringer i øjeblikket. Selv om der endnu er lang 
tid til, at vi siger farvel til de sidste hånværkere, så er det dejligt at se, hvordan de første nyrenoverede 
boliger nu står klar. Det lover rigtig godt.

På afdelingsmødet havde vi også en ny snak om erhvervslejemålene på C.P. Holbølls Plads. Før som-
mer blev forslaget om at sælge disse som bekendt nedstemt, men vi blev på afdelingsmødet opfor-
dret til at kigge på mulighederne for frasalg endnu engang. Mange beboere gav udtryk for, at der både 
er behov for en uddybning af økonomien ved frasalg (og ikke-salg) samt en bedre inddragelse i de 
prioriteringer/tilvalg, der følger efter et frasalg.

Vi har på den baggrund fået lavet en grundigere gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved et 
frasalg, og så vil vi bede alle beboere komme med deres (prioriterede) ønsker til, hvad overskuddet fra 
salget af erhvervslokalerne i givet fald skal bruges til.

Efter en grundig informationsproces, som vi præsenterer i dette nyhedsbrev, vil vi derfor igen stille 
forslag om, at erhvervslokalerne sælges, og beboerne i afdelingen skal derfor stemme om forslaget 
inden jul.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og Plus Bolig.
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Læs i dette nyhedsbrev:

• Sagen kort – hvorfor overhovedet sælge erhvervslokalene?
• Det har konsekvenser for huslejen – uanset om vi sælger eller beholder erhvervslokalerne
• Invitation til ’Åbent Hus’ (se kælderen under de nedslidte bygninger indefra)
• Ønskeliste: Aflever dine ønsker til individuelle forbedringer
• Invitation til informationsmøde den 23. november.

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

Beboerinfo om C.P. Holbølls Plads – omdelt den 29. oktober 2021



Side  2

Sagen kort…
Forslaget om at sælge erhvervslokalerne på C. P. Holbølls Plads blev før sommer nedstemt 
af beboerne i afdelingen. Men på det seneste afdelingsmøde blev afdelingsbestyrelsen og 
Plus Bolig bedt om at uddybe fordele og ulemper ved et frasalg samt tilpasse projektet, så 
beboernes ønsker til individuelle forbedringer i højere grad kan indfries.

MAJ 2020    |                                         
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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

Kære beboer i afdeling 1047. Tak for sidst!

Først tak til alle jer, der mødte frem til orienteringsmødet den 10. juni om frasalg af erhvervslejemålene 

på C.P. Holbølls Plads. Og tak for jeres kommentarer til den tidligere omdelte beboerinformation. Vi vil 

her forsøge at supplere med den information og svar på de spørgsmål, der er blevet efterspurgt.

Vi har lavet en beregning af huslejekonsekvenserne, hvis afdelingen beholder erhvervslejemålene. 

Derudover kan vi også vise skitser af det kommende nye fælleshus, der kan blive en realitet, hvis er-

hvervslejemålene sælges.Det er fortsat afdelingsbestyrelsens og Plus Boligs anbefaling, at afdelingen sælger erhvervslejemå-

lene. Risikoen for, at beboerne fremadrettet bliver belastet med huslejestigninger, hvis vi beholder le-

jemålene, er for stor. Men vi forstår, at det er en stor beslutning, og vi vil derfor opfordre alle til at møde 

op til det ekstraordinære afdelingsmøde på tirsdag, så vi får truffet en beslutning i fællesskab og med 

så stor en deltagelse som muligt. På mødet er der (igen) mulighed for at få svar på spørgsmål, inden vi 

stemmer om forslaget.Dette nyhedsbrev er et supplement til den detaljerede 

beboerinformation, der blev omdelt den 3. juni, og samlet 

udgør de to udgivelser afstemningsgrundlaget på tirsdag. 

Med venlig hilsenAfdelingsbestyrelsen og Plus Bolig.

Rambøll Arkitekter

08.06.2021

PLUS BOLIG AFD. 1047

NYT FÆLLESHUS OG VELFÆRDSBYGNING
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I denne informationsfolder kan du læse om:

• Opfølgning på orienteringsmødet, 10. juni.

• Skitseoplæg af nyt fælleshus

• Økonomiske konsekvenser 

• Invitation og dagsorden til 
ekstraordinært afdelingsmøde den 22. juni – kl. 19 

i fælleshuset på Mylius Erichsens Vej 76.

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

Beboerinfo om C.P. Holbølls Plads – omdelt 17. juni 2021

Side  9

Hvad får afdelingen

ud 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 fælleshus
Det 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 KDet 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 hilsenAfdelingsbestyrelsen 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
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Kære beboere i afdeling 1047

Forslaget om frasalg af erhvervslejemålene på C.P. Holbølls Plads blev som bekendt for de 

fleste ikke vedtaget (med stemmerne 54 nej, 42 ja og 4 blanke) på det ekstraordinære afde-

lingsmøde 22. juni. Her var 50 husstande repræsenteret.

Du kan læse referatet fra det ekstraordinære afdelingsmøde samt se slides fra mødet og 

tidligere udsendt materiale på Plus Boligs hjemmeside – plusbolig.dk – under menupunktet 

’Vores byggeprojekter/Afd. 1047-Helhedsplan’.

Vi vil i dette husstandsomdelte nyhedsbrev blot samle op på enkelte væsentlige pointer fra 

mødet.

Først og fremmest tak for en god tone. Det er vigtigt, at beboerdemokratiet kan håndtere 

uenigheder på en god måde. Udgangspunktet er, at alle vil det bedste for vores boligafdeling. 

Men vejen til målet er vi ikke nødvendigvis enige i. Vi håber, at alle også fremadrettet vil bidra-

ge konstruktivt til udviklingen af afdelingen.

På mødet opstod tvivl om, hvorvidt man kan nedlægge et fællesvaskeri. Plus Bolig har efterføl-

gende taget kontakt til BL’s juridiske hotline, men vi afventer fortsat en endelig juridisk vurde-

ring af muligheden for, at afdelingsdemokratiet kan vælge at nedlægge fællesvaskeriet. 

Efterfølgende har Plus Bolig også orienteret den interesserede investor om resultatet af af-

stemningen. Han er naturligvis ærgerlig over, at et køb ikke er muligt på nuværende tids-

punkt, men understreger at han er interesseret i at købe, hvis det skulle blive aktuelt på et 

senere tidspunkt. 

Hvad gør vi nu?

Afdelingsbestyrelsen, som har arbejdet hårdt med projektet, holder nu sommerferie og en 

velfortjent pause fra det frivillige arbejde. Og så ser vi frem til afdelingsmødet den 14. sep-

tember (særskilt invitation/dagsorden udsendes senere).

Til den tid vil vi fra Plus Bolig forsøge at blive endnu mere præcise på konsekvenserne af 

beslutningen om ikke at frasælge erhvervslejemålene. Dels med en gennemgang af hvordan 

en renovering af erhvervslokalerne kan tilrettelægges, og dels med en beregning af husleje-

stigninger for såvel beboere som erhvervslejemål efter renoveringen.

Og så skal vi jo ikke glemme den ’store’ renovering. Her i sommerperioden flytter de første 

beboere ’tilbage’ i deres nyrenoverede boliger. Vi glæder os til at byde jer ’velkommen hjem’ 

og til, at vi langsomt kan begynde at se resultatet af det omfattende arbejde. 

Renoveringsprojektet følger tidsplanen, og vi vil naturligvis også give jer en kort status om 

dette på afdelingsmødet, den 14. september.

Vi håber at se mange af jer til et godt afdelingsmøde.

Indtil da ønsker vi alle en god sommer.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen og Plus Bolig

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

Aalborg, 9. juli 2021

Den store helhedsplan og renovering af vores boliger 
i afdelingen omfatter ikke erhvervslejemålene på C.P. 
Holbølls Plads.

Efter at Brugsen er lukket, er erhvervslejeindtægterne 
faldet betydeligt, og der er desuden et omfattende be-
hov for renovering af bygningerne.

På den baggrund præsenterede afdelingsbestyrelsen 
og Plus Bolig derfor et oplæg til frasalg.

Der er indgået en aftale med en ekstern investor, der vil 
opføre private udlejningsboliger på grunden. 

Hovedideen med frasalget er dels, at afdelingen slipper 
for den omfattende renovering af erhvervslokalerne og 
en fremtidig (usikker) lejeindtægt, dels at afdelingen 
kan bruge overskuddet fra salget til at få opført et nyt 
fælleshus samt til individuelle forbedringer.

På et ekstraordinært afdelingsmøde, den 22. juni 2021, 
stemte beboerne nej til forslaget om frasalg.

På det ordinære afdelingsmøde, den 14. september 2021, 
blev afdelingsbestyrelsen og Plus Bolig imidlertid op-
fordret til at genfremsætte forslaget med en uddybning 
af de økonomiske konsekvenser samt mulighed for øget 
beboerinddragelse i projektet omkring fælleshuset.

Du kan læse meget mere om baggrunden og projek-
tet i de to nyhedsbreve fra juni 2021, som du finder på:  
MinSide og plusbolig.dk (under Vores byggeprojekter / 
1047 / Dokumenter (Salg)).
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Side  3

Spørgsmål og svar

Mister vi fælleslokalet ved et salg?
Det nuværende fælleslokale bliver frasolgt, men en del 
af overskuddet fra salget skal gå til et nyt fælleshus, så 
vi får bedre faciliteter til aktiviteter og arrangementer 
for beboerne i afdelingen.

Mister vi fællesvaskeriet ved et salg?
Fællesvaskeriet bliver nedlagt ved et frasalg. Til gen-
gæld får vi mulighed for at bruge en del af overskuddet 
fra salget til individuelle vaskemaskiner. Det er en pri-
oritering, som vi gerne vil bede beboerne deltage i (se 
side 7)

Mister vi P-pladser ved et salg?
Nej – vi får reelt flere p-pladser i området i forbindelse 
med helhedsplanen.
De nye naboer får egne pladser (på C.P. Holbølls Plads
og på Carl Rothes Vej) – til gengæld tilføres afdeling
1047 yderligere pladser på C.P. Holbølls Plads, langs Carl
Rothes Vej og Peter Bruuns Vej samt ved det nye fæl-
leshus.

Mister vi butikstorvet ved et salg?
Ja - det nuværende butikstorv forsvinder og i stedet op-
føres familieboliger. Du kan se skitserne til de nye boli-
ger i nyhedsbrevet fra  juni 2021).

Får vi færre grønne områder efter et salg?
Det nye fælleshus bliver opført på de grønne arealer 
mellem blok F og K. Så her vil der blive inddraget lidt af 
de grønne arealer. Til gengæld bliver hele området jo 
omlagt i forbindelse med helhedsplanen.

Hvem får vi som naboer?
Vi ved naturligvis ikke hvem der flytter ind. Men det er 
almindelige private udlejningsboliger, der bliver opført 
på hjørnet ved Mylius Erichsens Vej og Carl Rothes Vej. I 
alt er det planen at opføre 74 boliger.

I forbindelse med første afstemning om salg af erhvervslokalerne blev der delt nogle 
bekymringer og påstande i forbindelse med salget. Vi gengiver dem her – og forsøger også 
at svare kort:

Bliver udsigten blokeret af det nye byggeri?
Boligerne i blok G vil blive nærmeste naboer til det nye 
byggeri. Og der vil blive tale om en ny udsigt. 
Vi har opsat markeringspæle på grunden, så man kan 
se hvor tæt det nye byggeri vil komme på vores boliger 
(se side 6).

Går overskuddet fra salget til Plus Bolig?
NEJ. Overskuddet fra salget går retur til afdelingen efter 
en særaftale der er lavet med Organisationsbestyrel-
sen  i Plus Bolig. Overskuddet skal som nævnt bruges til 
et nyt fælleshus samt individuelle forbedringer.

Kommer der flere mennesker i området 
efter et fra salg?
Der flytter op mod 74 familier ind i de nye boliger. 

Når vi mister lejeindtægterne fra 
erhvervslejemålene? Hvad betyder det så 
for huslejen?
Der skal laves et helt nyt budget for afdelingen, når/hvis 
erhvervslejemålene sælges. Det er korrekt, at vi mister 
erhvervslejeindtægterne, til gengæld slipper vi også 
for en række udgifter til renovering og vedligeholdelse 
af erhvervslejemålene. Vi har forsøgt at beskrive øko-
nomien på side 4-5, og vil opfordre alle til at komme til 
informationsmødet den 23. november, hvor økonomien 
også vil blive gennemgået.
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Du kan se skitseoplægget til et kommende boligbyggeri på C.P. Holbølls Plads på MinSide 
og på plusbolig.dk (under Vores byggeprojekter / 1047 / Dokumenter (Salg)).



Side  4

Huslejekonsekvenser

ligvis af, hvor dyr renoveringen bliver (vores projektaf-
deling har lavet et skøn mellem 5 og 20 mio. kr.).

På samme måde som med vores boliger, skal der også 
henlægges til løbende vedligeholdelse af erhvervsle-
jemålene. Disse henlæggelser skal derfor også betales 
over huslejen.

På ’positiv-siden’ ved en renovering er til gengæld den 
ekstra lejeindtægt, som vi må forvente, at der vil kom-
me fra de nyrenoverede erhvervslokaler (Vi kender ikke 
tallet men har i beregningerne nedenfor brugt de høje 
lejeindtægter fra 2017, da Brugsen også var lejer).

I skemaet til højre har vi beregnet huslejestigninger i 
det ’bedste’ og ’værste’ renoveringsscenarie, og vi har 
taget udgangspunkt i, at vi kan få mere i leje for de ny-
renoverede erhvervslejemål sammenholdt med i dag:

• Bedst: En billig renovering (5 mio kr.) og en høj 
lejeindtægt (357.312 kr.) som i 2017.

• Værst: En dyr renovering (20 mio kr.) og en høj 
lejeindtægt (357.312 kr.) som i 2017.

Stigning 
pr. måned       
(47 kvm)

Stigning 
pr. måned       
(66 kvm)

Stigning 
pr. måned       
(70 kvm)

Stigning 
pr. måned       
(105 kvm)

Bedst 68 kr. 95 kr. 101 kr. 153 kr.

Værst 194 kr. 273 kr. 289 kr. 435 kr.

+_

166.759 kr.

215.684 -357.312 kr.

Årlige ydelser på lån til 
renovering: Mulige lejeindtægter pr, år:

Årlige henlæggelser til 
vedligeholdelse:

Det påvirker huslejen negativt: Det påvirker huslejen positivt: 

380.000 - 1.135.000 kr.

Der er stor usikkerhed om to poster, når man skal be-
regne huslejekonsekvensen, hvis vi beholder erhvervs-
lejemålene:

1. Behovet for renovering af bygningerne (og dermed 
prisen på dette arbejde).

2. Mulighederne for at leje lokalerne ud og dermed 
størrelsen på den lejeindtægt, vi skal regne med.

Hvis erhvervslejemålene IKKE frasælges, skal afdelin-
gen låne penge til renoveringen. Ydelserne på disse lån 
skal betales over huslejen. Størrelsen afhænger natur-

Hvad sker der, hvis vi beholder erhvervslejemålene (stemmer nej):

Uanset, om vi beholder erhvervslejemålet eller vælger at sælge det fra, vil det 
have en konsekvens for huslejen. På dette opslag har vi lavet en gennemgang 
af konsekvenserne (forudsætningerne for tallene bliver gennemgået på 
orienteringsmødet den 23. november).
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Vi har lavet udkast til nye budgetter for afdelingen, 
hvor der er taget hensyn til ovenstående poster, og 
har i skemaet til højre beregnet huslejestigninger ved 
nedenstående to scenarier:

1. Et nyt fælleshus, men ingen individuelle forbed-
ringer.*

2. Et nyt fælleshus plus vaskesøjle (vaskemaskine og 
tørretumbler) i alle boliger.

Stigning 
pr. måned       
(47 kvm)

Stigning 
pr. måned       
(66 kvm)

Stigning 
pr. måned       
(70 kvm)

Stigning 
pr. måned       
(105 kvm)

1*  0 kr.  0 kr. 0 kr. 0 kr.

2 52 kr.  62 kr. 65 kr. 98 kr.

+_
Årlige henlæggelser til 
udskiftning af individuelle 
forbedringer: ?

Mistede lejeindtægter 
fra erhvervslejemålene.Årlige henlæggelser til 

vedligeholdelse af nyt 
fælleshus: ?*

Det påvirker huslejen negativt: Det påvirker huslejen positivt: 

Stemmer beboerne ja til frasalget, skal der laves et 
nyt budget for afdelingen, hvor lejeindtægterne fra er-
hvervslejemålene er væk, men også udgifterne til reno-
vering af lejemålene samt de løbende henlæggelser til 
vedligeholdelse.

I det nye budget skal vi til gengæld tage højde for ved-
ligeholdelse af det nye fælleshus samt de individuelle 

Hvad sker der, hvis vi sælger erhvervslejemålene (stemmer ja):

forbedringer (fx. vaskemaskiner), vi får betalt af over-
skuddet fra salget af erhvervslejemålene.

På informationsmødet vil vi gennemgå eksempler på 
disse ændringer i budgettet og på den måde vise, hvor-
dan vi når frem til huslejeeksemplerne nedenfor.

Sparet renovering af   
erhvervslejemål.

Sparede henlæggelser 
til vedligeholdelse af 
erhvervslejemål og  
gammelt vaskehus.

* budgettet tager her udgangspunkt i samme henlæg-
gelser som til det nuværende fælleshus (derfor ingen 
huslejestigning).

Budget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021Boligorganisation:
Afdeling:

Tilsynsførende kommune:

Navn: Plus Bolig
Nr. 47

Navn: Aalborg
Adresse:

Adresse:
Adresse:

Alexander Foss Gade 7 Peter Bruunsvej Stigsborg Brygge 5
C.P. Holbølls PladsCarl Rothesvej 

9000  Aalborg

9400  Nørresundby

Tlf.: 9631 4151

Tlf.: 9931 3131 Matr.nr.: Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder, 17 u
Tilsagnsdato:
Skæringsdato byggeregnskab/drift: 1964Antal lejligheder: 290

Beboelse:
Erhverv

Nuværende leje pr. m²:
586,15

868,04

Stigning:
-0,01

-0,01

Ny leje pr. m²:
586,14

868,03

Stigning i %:
0,00%

0,00%

B-ordning pr .m
11,00

0,00

Leje og B-ordning pr. m
597,14

868,03Garager
Carporte

Nuværende leje pr. måned 150,00
100,00

Stigning:
0,00

0,00

Ny leje pr. måned
150,00

100,00

Størrelse: M2

79
Nuværende leje pr. måned

3.932,00
Ændring

0,00
Ny leje pr. måned

3.932,00Lejlighedsfordeling:
Antal

m²  i alt: 22.932

1 rum

48
2 rum

110
3 rum

66
4 rum

66

Antal: 
m² i alt 260

Andre lejemål:Enkeltværelser:Erhvervslejemål:
3

Institutioner:
Garager/carporte:

76

Husleje for en gennemsnitlig bolig incl. B-ordning:

1

Man kan - meget forenklet – sige, at beboerne enten skal bruge en fremtidig 
huslejestigning på ’drift’ af erhvervslejemålene (se skemaet på side 4) eller på 
individuelle forbedringer i boligerne (se skemaet nedenfor).

På informationsmødet den 23. november vil vi gennemgå afdelingens budget 
henholdsvis med og uden erhvervslejemål.
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Kom forbi
Onsdag den 10. november kl. 18–19 og lørdag den 13. november 
kl. 10-13, viser afdelingsbestyrelsen rundt, så alle kan se, 
hvordan kælderen under erhvervslokalerne ser ud i dag. 

Du kan også allerede nu se 8 afsætningspæle i området omkring erhvervslejemålene. 

Pælene er sat, så du kan se, placeringen af henholdsvis det højeste punkthus (5 etager) ud 
mod Mylius Erichsens Vej og de punkthuse, der vil ligge nærmest boligerne i afdeling 1047.

’Åbent hus’:Se kælderen under 
erhvervslokalerne: Onsdag, 10. november kl. 18–19 og lørdag, 13. november kl. 10-13

 Her finder du de 8 afsætningspæle på grunden.
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Hvad synes du?
Vi vil gerne involvere alle beboere i afdelingen, så vi kan lave den mest optimale ’pakke’, 
efter et frasalg af erhvervslejemålene og fælleslokalerne på C.P Holbølls Plads. 

Salgsprisen er aftalt til kr. 10.750.000, og Plus Boligs organisationsbestyrelse har 
godkendt, at disse penge skal bruges i afdeling 1047, når vi mister de nuværende 
fællesfaciliteter. Spørgsmålet er, hvordan pengene skal prioriteres. Og her vil vi gerne bede 
alle beboere om at komme med en prioriteret ’ønskeliste’.

Vi vil gerne bede dig udfylde denne ’ønskeseddel’ og aflevere den i postkassen ved bestyrelseslokalet senest den 14. 
november. Så kan vi se, hvad flertallet af beboere prioriterer og indarbejde de individuelle forbedringer i et endeligt 
oplæg, der kan præsenteres på informationsmødet. 

Vi skal bede dig prioritere op til 3 ønsker. 
Skriv 3 ud for det ønske, der er vigtigst for dig. 2 ud for det næstvigtigste og 1 ud for det sidste ønske.

______ Vaskemaskine

______ Tørretumbler

______ P-plads 

______ Carport

______ Knallertrum 

______ Andet:    ______________________________________________________________________________________

Da vores nuværende fælleshus indgår i frasalget, skal 
hovedparten af salgsprisen gå til betaling for et nyt fæl-
leshus.

I det oprindelige oplæg (præsenteret før sommer), hav-
de vi sat et stort fælleshus øverst på ønskelisten. Vi kan 
dog se, at ambitionerne for fælleshuset nok var for sto-
re. Mindre kan gøre det.

Et nyt fælleshus skal fortsat placeres på de grønne are-
aler. Huset skal som minimum indeholde et stort lokale 
(der kan opdeles i 2 separate mindre rum) samt tilhø-
rende køkken. Driften vil til gengæld bruge de faciliteter, 
der allerede er i Team SØ.

Individuelle ønsker

Beboerne skal altså kunne gennemføre de samme akti-
viteter (og gerne flere) i det nye fælleshus.

Med et tilpasset fælleshus bliver der også mulighed for 
at få individuelle forbedringer i de enkelte boliger, uden 
at huslejen stiger voldsomt i afdelingen.

Vi vil derfor gerne bede dig udfylde nedenstående ’øn-
skeliste’, så vi kan prioritere de individuelle forbedringer 
efter flertallets ønsker (vi kan naturligvis ikke love, at 
alle ønsker bliver opfyldt).



Få mere information

Hvad skal prioriteres?

Vi inviterer til besigtigelse og informationsmøde:

 Onsdag den 10. november kl. 18–19 og lørdag den 13. november kl. 10-13.
Kom indenfor og se erhvervslokalerne. Afdelingsbestyrelsen viser rundt, så alle kan se, hvordan lokalerne ser ud i dag. 

 Tirsdag den 23. november kl. 19.00 i fælleshuset
Informationsmøde for beboere i afdelingen, hvor alle kan få svar på deres 
spørgsmål om konsekvenserne af et salg.

• På mødet vil vi præsentere det endelige forslag til frasalg , inkl. en  
prioritering af, hvad overskuddet fra salget skal bruges til.

• Investor, Rasmus Haugaard, deltager også i mødet og præsenterer  
oplægget til et kommende boligbyggeri på arealet.

 26. november - 8. december 
Det tilpassede forslag, der præsenteres på infomødet den 23. november,  
sendes til urafstemning blandt beboerne i afdelingen.

Urafstemning er valgt, da mange beboere i øjeblikket er genhuset og derfor 
ikke bor i afdelingen.

Urafstemning foregår ved, at alle husstande får et afstemningsgrundlag samt to stemmesedler, der skal afleveres på 
Plus Boligs administration. Praktisk information følger sammen med stemmesedlerne.

Husk !
Af hensyn til planlægningen er der 

tilmelding til mødet den 23. nov.
Max 2 personer fra hver husstand.

Tilmelding foregår pr mail til: 
bo@plusbolig.dk eller på  

tlf. 96 31 41 51

Frist: Søndag den 21. november
(angiv adresse og antal deltagere)

Hvis vi beslutter os for et salg af erhvervslokalerne på C. P . Holbølls Plads, 
skal overskuddet bruges i afdelingen. Vi vil gerne vide, hvad beboerne i af-
delingen prioriterer. 

Gi’ din stemme med. Udfyld og aflever denne talon i postkassen ved  
bestyrelseslokalet, senest den 14. november.

Si
de

 3

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 MinSide samt på  
plusbolig.dk (under Vores byggeprojekter / 1047).
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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


