
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 hilsen
Afdelingsbestyrelsen 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
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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
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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

MAJ 2020    |                                          6 | 12 

VISUALISERING  I  VIEW MOD GÅRDRUMMET

Be
bo

er
in

fo
:  C

.P
. H

ol
bø

lls
 P

la
ds

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
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Hvad koster det at 
beholde
erhvervslejemålene?

Det er ufravigeligt, at der er behov for renovering af er-
hvervslejemålene, hvis de fortsat skal kunne udlejes.

Vi kender ikke de præcise renoveringsomkostninger, 
men vi ved fra en screening af bygningen, at ledninger 
og tekniske installationer skal skiftes. 

Derudover trænger hele bygningen til en generel reno-
vering. Udgiften til dette arbejde er meget svær at spå 
om. Blandt andet er der brugt asbest i bygningen, som 
generelt fordyrer renoveringsarbejder – men – vi ken-
der ikke  omfanget af asbest. 

Nedenfor har vi omregnet forskellige renoveringsbud-
getter til huslejestigninger for en gennemsnitsbolig (på 
87 m2) i afdelingen.

Det har aldrig været meningen, at erhvervsdelen skulle 
påvirke huslejen negativt, og selv om vi renoverer byg-
ningen, er der ingen sikkerhed for, at den kan lejes ud. 

Omkostningerne til renovering skal dækkes af afdelin-
gens beboere, uanset om lejemålene udlejes eller ej. Og 

Spørgsmålet blev stillet på orienteringsmødet, 10. juni, og vi har derfor udarbejdet nogle 
eksempler, der tager højde for forskellige udgifter til renovering af ejendommen. Der er tale 
om skøn, da der ikke er foretaget en gennemgribende undersøgelse af bygningerne.

Eksemplerne viser, at det kan komme til at koste mellem 169 og 400 kr. om måneden for en 
gennemsnitshusstand. Herfra skal dog trækkes en mulig lejeindtægt.

det er denne risiko, der er den primære årsag til, at vi 
anbefaler et ja til frasalg.

Selv om bygningen renoveres, skal der også henlægges 
til drift og vedligehold (på samme måde som afdelingen 
sparer op til vedligeholdelse af vores boliger).

Henlæggelserne er beregnet til at ligge på 170.000,- pr. 
år, hvilket vil svare til 630,- pr. bolig pr. år.

I nedenstående eksempler har vi vist huslejekonse-
kvenserne ved renovering OG henlæggelser for en gen-
nemsnitsbolig på 87 m2.

Repræsentantskabet sagde ja til salg
Plus Boligs repræsentantskab godkendte i mandags  
(14. juni), at erhvervslejemålene i afdeling 1047 sælges.

Renoverings- 
udgift

Ledninger og 
tekniske instal-

lationer

Totaludgift Årlig udgift 
til lån

Gns. stigning  
pr. md.  

(87 m2 bolig)

Gns. stigning  
- inkl. henlæggelser  
pr. md. (87 m2 bolig)

Eks. 1 5.000.000,- 2.700.000,- 7.700.000,- 380.000,- 117,- 169,-

Eks. 2 10.000.000,- 2.700.000,- 12.700.000,- 630.000,- 194,- 246,-

Eks. 3 15.000.000,- 2.700.000,- 17.700.000,- 880.000,- 271,- 323,-

Eks. 4 20.000.000,- 2.700.000,- 22.700.000,- 1.130.000,- 348,- 400,-

Huslejekonsekvens efter renovering af Brugsen: 
1.000 m2 –fordelt på 650 m2 stueetage og 350 m2 kælder.
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Det nye fælleshus
Der er tale om et første skitseoplæg, men målet er at lave et hus, der kan ligge på de grønne arealer  
i afdelingen og skabe rammer om både beboeraktiviteter og gode forhold for driften.

Skitserne her blev vist på orienteringsmødet og vil også blive gennemgået på afdelingsmødet den 22. juni.
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Fælles lokale  + bestyrelse

Drift, velfærd ( omkl. + toi.) 

Fælles ankomst + køkken

FÆLLEHUS

ANKOMST/FOYER
VELFÆRDSBYGNING

NORD

© GeoDanmark
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Eksisterende og fremtidige forhold

EKSIST.

NYT 
FÆLLESHUS

NY VEJ

Garage
59 m2

Overdækket
ankomst

Bestyrelse
18 m2

Gard.

Teknik
10 m2

Velfærd 14 m2

IND.

Køkken
17 m2

Flexrum/
ankomst
Café
32 m2

Depot
10,6 m2

Kontor 14 m2

Depot
7,5  m2

Fællesrum
34 m2

Fællesrum
108m2

Forrum

Gang

500 m2

Toi.

Depot
11 m2

Værksted
22 m2

Mobil Ø
Buffet

OPV
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HC
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Toi.

Omkl.
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Olie udskiller
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Skabe
service
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IND.
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Materialegård
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VM/
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Forrum
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Plan 1:100

Terrasse

Areal Ialt: ca. 500 m2

NORD

SNIT 1:100

fællesrumgæstebolig ankomst cafe

VESTFACADE 1:100

ankomst værkstedgæstebolig

SYDFACADE 1:100

fællesrumtekniktoiletværkstedgæstebolig

MATERIALER

Fælleshuset i Lundevænget tænkes udført i træ. Dels 
som ubehandlet og sort bejdset.
De to længer beklædes med sortbejdsede lister med 
fokus på detaljer enten i form af forskellige dybder 
og bredder eller i form af mønstre og retninger kom-
poneret ud fra facadens øvrige proportioner og vin-
duesplaceringer.
Beklædningen føres med ind i huset, og understreger 
hierarkiet mellem dem og huset imellem.
Mellemhuset beklædes med varmebehandlet fyr som 
vil patinere med tiden. Her vil også være fokus på de-
taljer og eventuelle mønstre.
Træets mange muligheder vil være omdrejningspunk-
tet for at skabe nogle fine detaljer, som skal give bebo-
erne en ekstra dimension i deres omgang med huset.
Trælisterne tænkes flere steder ført ned forbi vindu-
erne, dels som afskærmning og samtidig for at under-
strege oplevelsen af lysets vandring omkring og i hu-
set.

Spillet mellem de sorte længer og det varme mellem-
hus giver en fin kontrast mellem hårdt og varmt.
Vinduerne udføres enten i hårdt træ, som kontrast til 
de sorte lister eller eventuelt stedvis som malet i en 
farve, som markerer en funktion og udtrykker den vari-
ation der er i husets funktioner.

Lundevænget 
Fælleshus 

INDRETNING 

Rummet henvender sig primært til skoven mod nord, men 
man kan også benyttes sig af det fælles gårdrum. 
I tilfælde af beboermøde eller større sociale arrangementer 
køres foldevæggen til side og hele huset kan tages i brug. 
Flexibiliteten er prioriteret højt, så huset bedst muligt op-
fylder beboernes krav.

Køkkenet er placeret, så det både kan servicere fællesrum-
met og cafeen. I tilfælde af, at fællesrummet er udlejet til 
andet arrangement, er der tilføjet et thekøkken i cafeen, så 
det sociale fællesskabet, som er husets udgangspunkt, på 
intet tidspunkt er nedprioriteret.

Modsat fællesrummet ligger værksteder og toiletter. Værk-
stederne er placeret, så de kan aktivere udearealerne til 
begge sider. 
Mod vest ved ankomsten kan man trække ud på forpladsen 
og aktivere eventuelle forbipasserende, det kan både være 
børn og voksne. Endnu et element til at styrke det sociale 
fællesskab og skabe tryghed i bebyggelsen via social inter-
aktion.

Gæsteboligen er placeret ved ankomsten, med adgang fra 
mellemrummet. Folk mødes på kryds og tværs, og event-
uelle gæster kan ligeledes nemt skabe sig et over-blik over 
hvem der opholder sig i cafeen og blande sig, hvis de føler 
lyst til det.

Ankomst 

Terrasse 

SNIT 1:100

fællesrumgæstebolig ankomst cafe

VESTFACADE 1:100

ankomst værkstedgæstebolig

SYDFACADE 1:100

fællesrumtekniktoiletværkstedgæstebolig

MATERIALER

Fælleshuset i Lundevænget tænkes udført i træ. Dels 
som ubehandlet og sort bejdset.
De to længer beklædes med sortbejdsede lister med 
fokus på detaljer enten i form af forskellige dybder 
og bredder eller i form af mønstre og retninger kom-
poneret ud fra facadens øvrige proportioner og vin-
duesplaceringer.
Beklædningen føres med ind i huset, og understreger 
hierarkiet mellem dem og huset imellem.
Mellemhuset beklædes med varmebehandlet fyr som 
vil patinere med tiden. Her vil også være fokus på de-
taljer og eventuelle mønstre.
Træets mange muligheder vil være omdrejningspunk-
tet for at skabe nogle fine detaljer, som skal give bebo-
erne en ekstra dimension i deres omgang med huset.
Trælisterne tænkes flere steder ført ned forbi vindu-
erne, dels som afskærmning og samtidig for at under-
strege oplevelsen af lysets vandring omkring og i hu-
set.

Spillet mellem de sorte længer og det varme mellem-
hus giver en fin kontrast mellem hårdt og varmt.
Vinduerne udføres enten i hårdt træ, som kontrast til 
de sorte lister eller eventuelt stedvis som malet i en 
farve, som markerer en funktion og udtrykker den vari-
ation der er i husets funktioner.

Lundevænget 
Fælleshus 

INDRETNING 

Rummet henvender sig primært til skoven mod nord, men 
man kan også benyttes sig af det fælles gårdrum. 
I tilfælde af beboermøde eller større sociale arrangementer 
køres foldevæggen til side og hele huset kan tages i brug. 
Flexibiliteten er prioriteret højt, så huset bedst muligt op-
fylder beboernes krav.

Køkkenet er placeret, så det både kan servicere fællesrum-
met og cafeen. I tilfælde af, at fællesrummet er udlejet til 
andet arrangement, er der tilføjet et thekøkken i cafeen, så 
det sociale fællesskabet, som er husets udgangspunkt, på 
intet tidspunkt er nedprioriteret.

Modsat fællesrummet ligger værksteder og toiletter. Værk-
stederne er placeret, så de kan aktivere udearealerne til 
begge sider. 
Mod vest ved ankomsten kan man trække ud på forpladsen 
og aktivere eventuelle forbipasserende, det kan både være 
børn og voksne. Endnu et element til at styrke det sociale 
fællesskab og skabe tryghed i bebyggelsen via social inter-
aktion.

Gæsteboligen er placeret ved ankomsten, med adgang fra 
mellemrummet. Folk mødes på kryds og tværs, og event-
uelle gæster kan ligeledes nemt skabe sig et over-blik over 
hvem der opholder sig i cafeen og blande sig, hvis de føler 
lyst til det.

Ankomst 

Terrasse 

Referencer: Materialer og overflader 
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Facade sydvest 1:100

Fælleslokale DepotAnkomst / foyer
indgang fra begge 
sider af bygning

Indgang til driftBestyrelse lokaleGarage

Afdelingsbestyrelsen har deltaget i 
forarbejdet, så vi kan præsentere et 
skitseoplæg af det nye fælleshus, som 
bliver opført, hvis beboerne siger ja til salg 
af erhvervslejemålene.



Ekstraordinært  
afdelingsmøde

Invitation og dagsorden til:

Tirsdag - den 22. juni 2021 kl. 19.00 for alle beboere i Plus Boligs afdeling 1047.
Mødet holdes i fælleshuset på Mylius Erichsens Vej 76.

Dagsorden:
1. Velkomst

1.a Valg af dirigent

1.b Valg af stemmeudvalg.

2. Gennemgang af forslag om salg af arealer og bygninger på C. P. Holbølls Plads

Plus Bolig og afdelingsbestyrelsen i afdeling 1047 stiller forslag om salg af afdelingens erhvervsarealer.
Salget er betinget af Plus Boligs repræsentantskabs godkendelse samt efterfølgende godkendelse af Aalborg 
Kommune.
Betingelser og rammer for salget er beskrevet i denne informationsfolder, der er husstandsomdelt i uge 22/2021.

3. Afstemning

Afstemningen foregår som vi kender det, med to stemmer til hver husstand. Stemmeberettiget er beboeren og 
dennes myndige husstandsmedlemmer jf. Plus Boligs vedtægter §16 stk. 1. Man kan altså ikke brevstemme eller 
stemme ved fuldmagt.

Tilmelding og forbehold – corona-venligt møde
Afdelingsmødet afholdes under de gældende coronarestriktioner. Det er derfor nødvedigt med tilmelding:

Tilmelding skal ske senest 18. juni til bo@plusbolig.dk eller på telefon 96 31 41 51.

Vi opfordrer til, at der kun møder 1 repræsentant fra hver husstand (en husstand har 2 stemmer - uanset antal 
fremmødte).

Det kan være nødvendigt at flytte mødet til andre lokaler (eller helt aflyse), hvis deltagerantalet gør, at vi ikke kan 
overholde gældende corona-restriktioner.

Vel mødt
Afdelingsbestyrelsen i afd. 1047 og Plus Bolig

Dagorden til det ekstraordinære afdelingsmøde blev – i overensstem-
melse med Plus Boligs vedtægter – omdelt første gang den 3. juni 2021. 

Vær med, når vi skal stemme om forslaget


