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Som du sikkert har bemærket, er vi i gang med 
at undersøge mulighederne for at lave en 
større renovering af afdeling 1045.

Da afdelingen blev opført i 1972-75, blev der 
desværre valgt nogle materialer, som gør, at vi 
er nødt til at renovere og udskifte flere vægge 
inde i boligerne. Og når vi nu alligevel skal ind 
og arbejde i alle hjem, er vi gået i gang med at 
undersøge, om der er andet, vi kan gøre, for at 
gøre boligerne og hele afdelingen til et endnu 
bedre sted at bo.

Derfor indsamler vi beboerønsker og andre 
gode ideer til, hvordan vi kan gøre boligerne på 
Beatesmindevej og Hellevangen endnu mere 

attraktive, og samtidig sikre, at boligerne også 
kan lejes ud i fremtiden. 

Mange beboere er allerede kommet med ideer 
i forbindelse med den spørgeskemaunder-
søgelse, vi gennemførte i foråret. Og nu vil 
vi med dette nyhedsbrev orientere alle om 
status på et eventuelt kommende renove-
ringsprojekt.

Vi håber, du vil bruge lidt tid på at læse ny-
hedsbrevet.

Med venlig hilsen
Byggeudvalg, afdelingsbestyrelse og Plus Bolig
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Vi slipper ikke for renovering: 

Flere vægge i boligen  
SKAL udskiftes
Da man byggede boligerne på Beatesmindevej/Helle-
vangen, blev der brugt materialer (blandt andet asbest), 
som ikke er godkendt i dag. 

Det er vigtigt at understrege, at der IKKE er nogen sund-
hedsmæssig risiko ved at bo i boligerne, så længe man 
ikke borer eller saver i asbestpladerne. Men – det er na-
turligvis ikke holdbart i længden, at der er materialer i 
jeres boliger, som man ikke kan godkende i dag. Derfor 
SKAL pladerne skiftes inden for en overskuelig fremtid.

Vi vil søge om støtte fra Landsbyggefonden til arbejdet, 
og undersøge, om der er andre renoveringsbehov og 
-ønsker, som bør gennemføres, når håndværkerne alli-
gevel er inde i boligen.

Det er på den baggrund, at vi tidligere på året lavede en 
spørgeskemaundersøgelse, for at få et billede af de be-
hov og ønsker, som de nuværende beboere har til frem-
tidens bolig.

Du kan se uddrag af beboerundersøgelsen på side 10 
her i bladet, og du kan se hele undersøgelsen på Plus 
Boligs hjemmeside under menupunktet ’Vores bygge-
projekter’ under overskriften ”Dokumenter vedrørende
byggeprojektet”.

> Link til beboerundersøgelsen

https://www.plusbolig.dk/media/oocdioqk/1045-beboerunders%C3%B8gelse-diagrammer.pdf


Side  3

Tilstandsrapport: 

Eksterne teknikere 
gennemgår afdelingen
Selv om vi har et godt billede af afdelingens stand, skal 
der laves en grundig teknisk undersøgelse af eksterne 
teknikere, så vi får dokumentation for de nødvendige re-
noveringsopgaver.

Vi har derfor indgået en aftale med de rådgivende inge-
niører, Harde Larsen, som er i gang med at lave en til-
standsrapport.

I tilstandsrapporten gennemgår teknikerne udvalgte 
bygningsdele, som eksempelvis tag, vinduer, tekniske 
installationer og udearealer, og kommer med forslag til  
forbedringer. I rapporten kommer teknikerne også med 
et overslag over økonomien ved de foreslåede forbed-
ringsarbejder. 

Sammen med de mange input, ideer og ønsker fra bebo-
erne kommer tilstandsrapporten til at udgøre grundla-
get for udkastet til helhedsplan, der skal færdiggøres og 
præsenteres for beboere og Landsbyggefonden.
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Hvorfor lave en  
helhedsplan?
Normalt er det afdelingen selv, der skal betale for den 
løbende renovering og vedligeholdelse, som fastlæg-
ges i det budget der godkendes på afdelingsmødet i 
sensommeren. Men da vi nu står overfor nogle ekstra-
ordinære renoveringsbehov, kan afdelingens opsparede 
midler ikke dække udgifterne. Langt fra faktisk. Derfor 
giver det god mening, at søge hjælp til finansieringen.

Ved at udarbejde og godkende en helhedsplan kan af-
delingen få støtte fra Landsbyggefonden til en stor del 
af renoveringen. 

Landsbyggefonden stiller til gengæld krav om, at der ud-
arbejdes en helhedsplan, som beskriver alle relevante 
forhold omkring renoveringen. Derudover er det et krav, 
at afdelingen fremtidssikres, så den i mange år frem vil 
være attraktiv for nuværende og kommende beboere, 
samt at afdelingen – det vil sige beboerne selv – samt 
Plus Bolig også bidrager økonomisk til renoveringen.

Hvad er en helhedsplan?

Vi undgår altså ikke huslejestigninger, selv om vi laver 
en helhedsplan. Men vi får – kort fortalt – mulighed for 
at lave alle nødvendige renoveringsopgaver på én gang.
Samtidig kan vi søge om støtte til arbejder, der kan gøre 
afdelingen til et endnu bedre sted at bo. For eksempel 
støtter Landsbyggefonden forbedring af udearealerne, 
men eventuelt også totalrenovering af et antal lejlighe-
der, så de bliver velegnede til gangbesværede og køre-
stolsbrugere.

Udover støtte fra Landsbyggefonden kan afdelingen 
også ansøge om støtte til helhedsplanen fra Plus Boligs 
dispositionsfond – altså fra den ’fælles kasse’ i bolig-
selskabet.

En helhedsplan beskriver rammerne for en kommende renovering. Der er ikke tale om en detaljeret plan, 
men helhedsplanen indeholder en beskrivelse af de renoveringsarbejder, der skal laves, samt et budget og 
dermed en ramme for den huslejestigning, der uundgåeligt følger, trods Landsbyggefondens støtte. 

Helhedsplanen skal godkendes af beboerne, Landsbyggefonden og Aalborg Kommune før det egentlige 
renoveringsarbejde kan sættes i gang.
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Der skal flere til at betale
Normalt er der kun beboerne selv til at betale for afdelingens vedligeholdelse. Men i 
forbindelse med en helhedsplan er der mulighed for at søge om støtte til udvalgte arbejder.

Landsbyggefonden kan 
støtte  ved hjælp af for-
skellige ordninger. Først og 
fremmest ved at yde lån med 
en lav ydelse men også ved 
direkte tilskud.

Afdelingen kan få støtte fra 
dispositionsfonden, som er vores 
’fælles kasse’ i Plus Bolig. Det er 
organisationsbestyrelsen, der 
beslutter, hvor meget der kan 
ydes af støtte.I budgettet, som beboerne 

godkender hvert år, henlæg-
ges til afdelingens drift- og
vedligeholdelsesplan. En 
del af denne opsparing kan 
bruges til renoveringen.

Landsbyggefonden kan kun yde støtte til bestemte ty-
per af renoveringsopgaver. Eksempelvis arbejder, der 
skyldes byggeskader eller forbedringer af indeklima-
et i boligerne. Derudover kan Landsbyggefonden også 
støtte forbedringer af udeareler og fælles faciliteter til 
beboeraktivteter mv. Samlet kalder man disse opgaver 
for ’støttede opgaver’, når budgettet for helhedsplanen 
skal laves.

Støtten kan udbetales på forskellige måder. Dels som 
kontante tilskud og dels som billige lån.

Da man ikke kender omfanget af en eventuelt kommen-
de renovering (og dermed budgettet), er det også for 
tidligt at sige noget om, hvor meget Landsbyggefonden 
kan og vil støtte. Men uanset hvor meget Landsbygge-
fonden vil støtte, kommer beboerne også til at bidrage i 
form af en huslejestigning. 

Vi har nedenfor lavet en figur, der viser, hvem der bidra-
ger til en kommende renovering.

Restbeløbet skal dækkes ved at 
afdelingen tager nye lån, som 
betales med en huslejestigning.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af de almene boligorganisationer i Danmark.
Fonden får sine indtægter fra alle de boligafdelinger, som er færdige med at betale kreditforeningslån, og 
hvor huslejen nu i stedet sendes til blandt andet Landsbyggefonden. Men selv om Landsbyggefondens ind-
tægter kommer fra lejerne i landets almene boliger, så er det politikerne i Folketinget, som i en boligaftale 
bestemmer, hvor mange penge fonden må udbetale fra år til år, og der er desuden regler for, hvad Landsbyg-
gefonden må støtte.

Hvad er Landsbyggefonden?
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Beboerne skal  
involveres hele vejen

Det er vigtigt, at alle beboere føler sig hørt og velorien-
terede, når vi nu begynder at tale om at renovere afde-
lingen og folks hjem.

Dels vil byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen løben-
de deltage i møder, hvor de kan stille spørgsmål til pro-
cessen. Dels vil vi – som nu – udsende information til 
alle beboere, så det er muligt at følge med i arbejdet.

Der er stadig lang tid til, at en eventuel helhedsplan bliver til et konkret renoveringsprojekt.   
Undervejs skal et byggeudvalg med beboerrepræsentanter samt afdelingsbestyrelsen 
være med som sparringspartnere for Plus Boligs byggetekniske afdeling. 

Beboerrepræsentanter
Afdelingsbestyrelsen og byggeud-
valget repræsenterer alle beboere 

i afdelingen og deltager på møder med Plus 
Boligs byggetekniske afdeling og vores eksterne 
rådgivere.

Møder
Vi vil invitere til forskelle typer af 
møder i løbet af projektet: 

Orienteringsmøder, workshops og temamøder. 
Helhedsplanen skal også godkendes af beboer-
ne på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Information
Vi vil løbende udsende information om 
status på projektet. 

Dette nyhedsbrev er det første i en lang række, og 
selv om der ikke sker synlige ting i afdelingen vil vi 
forsøge at holde alle opdaterede.

Hjemmesiden
Under menupunktet ’Vores bygge-
projekter’ samler vi materiale om 

helhedsplanen og renoveringsprojektet, så her 
kan du altid finde tidligere omdelte nyhedsbreve, 
information mm. 

Det er vigtigt, at du stiller spørgsmål til forløbet og me-
get gerne bidrager med ideer og input.

Vi kan ikke indfri alle ønsker til renoveringen. Der er også 
ting, som bare SKAL laves. Til gengæld skal vi forsøge at  
få så mange beboerønsker med som muligt, inden for 
en huslejestigning, som beboerne i afdelingen kan leve 
med.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Byggeteknisk team tilknyttet afdeling 1045 
Plus Boligs byggetekniske team er bindeleddet mellem 
afdelingen, de eksterne rådgivere og Plus Boligs organi-
sationsbestyrelse.

Organisationsbestyrelsen i Plus Bolig har det overord-
nede ansvar for drift og byggeri og bliver derfor løbende 
informeret om status på arbejdet med helhedsplanen.

Du er altid velkommen til at kontakte Byggeteknisk 
team, hvis du har spørgsmål omkring renoveringspro-
jektet.

Mogens Rank, teknisk chef: mora@plusbolig.dk
Henrik Lomholt, bygningsinspektør: helo@plusbolig.dk 
Nanett Simone Alstrup Nielsen, byggeteknisk assistent:
nani@plusbolig.dk
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Dann Karbowiak er formand for afdelingsbestyrelsen og sidder med i byggeudvalget. 
Han opfordrer alle til at deltage i det kommende arbejde – også dem, der ikke synes, 
at en helhedsplan er en god ide.

Vi har brug for dine 
ideer og input

Han var selv skeptisk, da han første gang hørte ordet ’helhedsplan’. Og han 
forstår også godt, at mange i afdelingen var imod planerne, da der blev 
stemt om en forundersøgelse på afdelingsmødet. Den slags koster 
jo penge. Men, når man i dag spørger Dann Karbowiak, der er for-
mand for afdelingsbestyrelsen i 1045, så er svare ikke længere 
bare nej:

– Jeg var egentlig også modstander i begyndelsen. For når 
man ser på vores lejligheder, så fremstår de fleste jo umid-
delbart i en rigtig fin stand. Og en helhedsplan – det lugter 
af huslejestigninger. Netop bekymringen for store husleje-
stigninger, er nok den største grund til, at man er skeptisk.

Alligevel er han nu enig i, at det er en god ide at lave en 
helhedsplan, så beboerne kan få flere fakta på bordet:
– Efterhånden som jeg har fået mere at vide om de nød-
vendige forbedringsarbejder, mener jeg, at det er klogt at få 
undersøgt mulighederne for at få lavet en gennemgribende 
renovering. 

Dann Karbowiak håber, at flere beboere vil melde sig til arbejdet  
i byggeudvalget.
–Jeg håber, der er flere som har lyst til at melde sig. Vi har brug for, at så mange 
som muligt er med her fra start. Også de beboere, som er skeptiske. Vi er nødt til 
at se på projektet med objektive og konstruktive øjne, siger han. 

Vil du deltage i byggeudvalget  – så kontakt  afdelingsbestyrelsen eller byggeteknisk team.

Som de fleste andre beboere, så er også Dann glad for at bo her på 
Beatesmindevej/Hellevangen. 
– Men det bekymrer mig, at jeg møder beboere, som ikke er trygge 
her i vores ellers dejlige afdeling. Det skal vi gøre noget ved – og 

faktisk har vi med en helhedsplan nu en chance for at ændre på 
nogle af de fysiske forhold udenfor, som bidrager til utryg-

heden, siger han. Og henviser til, at netop etableringen af 
nye, trygge udearealer er noget af det som Landsbygge-

fonden traditionelt yder støtte til.

– Når vi får en tilbagemelding fra Landsbyggefon
den, så kan vi for alvor begynde at forholde os til 
helhedsplanen. Og man skal huske, at vi i sidste 
ende skal være med til at godkende planen på et 
ekstraordinært afdelingsmøde, siger han.
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Ønsker til renoveringen 
i overskrifter

Karme/gerigter/fodlister

Byggeudvalget har i samarbejde med Plus Boligs byggetekniske afdeling afholdt workshop, 
hvor svarene fra beboerundersøgelsen også blev inddraget. Derudover supplerede 
byggeteknisk afdeling med information omkring boligernes fysiske stand. Herefter kunne 
byggeudvalget komme med sit bud på ønsker til en kommende helhedsplan.

Inde
Isolering af vægge, lofter og gulve *

Emhætter med ordentlig udsugning

Nye strøm- og rørledninger

Gulvvarme

Bad

Gulve

* Fokus på energi og indeklima
Målet er, at lejlighederne skal være mere energi- 
effektive, og at indeklimaet samtidig forbedres. Det 
vil give besparelser på varmeregningen for beboer-
ne, bidrage til et mindre energiforbrug og forbedre 
komforten inde i de enkelte boliger. Vi kender ikke 
de konkrete  og tekniske løsninger, men som ek-
sempler kan nævnes:

• Efterisolering af bygninger eller udskiftning/
optimering af varmeanlægget eller andre tek-
niske installationer. 

• Etablering af ny mekanisk balanceret ventila-
tion med varmegenvinding i boligerne, der vil  
bidrage til bedre indeklima.
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Skure

Solceller på taget

Ude
Altaner gennemgås

Skråtag

Små altaner fjernes

Grønne udeområder  
m. træer og buske

Grill-områder
Legeområder

Små haver til stuelejligheder

  

Generelt

Kælderrum

Asbest fjernes

Grøn og bæredygtig 
energi * 

Målet er en grøn afdeling *

Selskabslokale

Garager/carporte
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Beboerundersøgelse:

Afdeling 1045 er et 
godt sted at bo
162 husstande valgte at svare på den spørgeskemaun-
dersøgelse, som Jysk Analyse gennemførte tidligere på 
året i afdelingen. Tak til alle jer, der deltog.

Vi har her udvalgt enkelte spørgsmål fra undersøgelsen. 
Er du interesseret i at se svarene på alle spørgsmål, kan 
du hente dem på PlusBoligs hjemmeside, under menu-
punktet ’Vores byggeprojekter’ (Afdeling 1045).

60% svarer, at afdeling 1045 er et godt sted at bo, i en-
ten høj eller meget høj grad. Der er altså en generel til-
fredshed med boligområdet. Men selvfølgelig også for-
skellige ønsker til forbedringer.

Undersøgelsen handlede både om de fysiske forhold – 
altså boligernes stand, udearealer mm. og så blev bebo-
erne spurgt om mere generelle ting, som for eksempel 
tryghed. 

Og et stort flertal ER trygge, når de færdes i boligom-
rådet. Men der er også et mindretal (19%), som svarer, 
at de er trygge i mindre grad eller slet ikke. Det skal vi 
naturligvis tage alvorligt og se om vi kan gøre noget ved.

Når vi kigger mere specifikt på spørgsmålene omkring 
de fysiske rammer, er det overordnede mønster, at et 
flertal mener, at bygninger og boliger er generelt ved-
ligeholdte og i pæn stand, samt at indretning og antal 
rum passer til den enkelte husstands behov. 

Når det gælder udearealerne, er svarene mere delte. 
Her er det blot halvdelen, der karakteriserer udearea-
lerne som brugbare og attraktive. 

Spørgeskemaundersøgelsen afdækker også, de ønsker 
som beboerne har til en kommende renovering. Overfor 
kan du se et uddrag. Og næsten halvdelen tilkendegiver, 
at de er villige til at betale mere i husleje, hvis de får de 
ønskede forbedringer. 

Nu bliver den store opgave at samle ønsker og behov 
til en fælles helhedsplan, som tilgodeser så mange som 
muligt. Og som også er med til at fremtidssikre afdelin-
gen.



Side  11

Uddrag af beboersvar
Hvis bygningerne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?

Hvis boligerne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?

Hvis faciliteterne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?

Hvis udearealerne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?

Altaner 31%

Indgangsparti/hoveddør 23%

Opgange 19%

Vinduer 15%

Facader 15%

Tag 9%

Siddepladser og bænke 36%

Belysning 32%

Grønne områder 30%

Legeområder 19%

Gang- og cykelstier 14%

Kælderrum og skure 39%

Affaldssortering 37%

Garager ogcarporte 20%

Selskabslokale 4%

Træ-gerigter og fodlister 47%

Isolering af vægge (støj/varme) 41%

Gulve 41%

Bad 26%

Døre 24%

Køkken 23%

Altangulv 15%



Vi er på en lang rejse

Beboerundersøgelse
Alle beboere i afdelingen har haft 

mulighed for at deltage i en spørge-
skemaundersøgelse.

Tilstandsrapport
Vi har bedt eksterne teknikere om 

at gennemgå bygningerne og  
udarbejde en tilstandsrapport.

Indsamling og analyse
Vi begynder nu at have grundlaget 

for at lave en egentlig helhedsplan.

Besigtigelse af Landsbyggefonden
Vi inviterer Landsbyggefonden 

på besøg og præsenterer dem for 
afdelingen og vores oplæg.

Forslag til helhedsplan
Med input fra Landsbygge-

fonden færdiggør vi forslaget 
til helhedsplan.

Ekstraord. afdelingsmøde
Beboerne skal godkende  

helhedsplanen.

Planlægning (projektering)
Hvis planen godkendes, går  

planlægningsarbejdet i gang.

Udførelse
Vi kender jo af gode grunde ikke  

omfanget endnu.

Aflevering

Forsommer 2022 Efterår 2022 Vinter 2022/23

20232024? 2023/24

2024- 2024-202?

Man kan groft inddele et renoveringsprojekt i fire faser: 1. Analyse – 2. Udvikling – 3 
Planlægning – 4. Udførelse. Og vi er endnu kun i gang med analysefasen. Nedenfor har 
vi lavet et bud på tidsplan.

1. Analyse og ideer (her er vi nu)
Det er her vi er nu. Vi er i fuld gang med at indsamle ønsker og ideer fra beboerne og lave tekniske 
undersøgelser af bygningerne. Når vi kan se, at der er et fornuftigt grundlag at gå videre med, kan 
vi gå til næste fase.

 

2.Udvikling og udkast til helhedsplan
Når vi har samlet al nødvendig information, skal vi lave udkast til helhedsplanen. Helhedsplanen skal 
beskrive de overordnede ting, der skal laves, og dermed også et budget. Helhedsplanen skal godken-
des af beboerne i afdelingen samt af Landsbyggefonden og Aalborg Kommune, inden vi kan gå videre.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. Udførelse
Endelig kommer vi til det tidspunkt, hvor håndværkerne kan komme i gang med selve byggeriet. Men 
det er også nu, at byggepladsen begynder at genere beboerne i afdelingen. Derfor gør vi meget ud af  
information og varslinger til alle. Er beboerne genhuset mens der bliver arbejdet i boligerne, sørger 
vores genhusningskonsulent for at informere om alt praktisk.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3. Planlægning
Når helhedsplanen er godkendt, kan teknikerne gå i gang med den detaljerede planlægning.  
I byggeri-sprog kalder man det projektering. Når hele renoveringsprojektet er projekteret, kan man 
lave et udbud og vælge de håndværkere, som skal udføre arbejdet.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


