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Kære beboere

Vi håber, I alle er kommet godt 
ind i 2020. Hermed følger en 
orientering om status på hel-
hedsplanen for Islevvænge. 

Øgede udgifter til helheds-
plan – årsag, økonomi m.m
I oktober 2018 godkendte be-
boerne i Islevvænge en hel-
hedsplan med et samlet budget 
på 302 mio. kr. og med en gen-
nemsnitlig huslejestigning på 
11,7 %.

Som vi løbende har informeret 
om, senest i nyhedsbrev nr. 9 
fra november 2019, har rådgi-
vere og byggeudvalg arbejdet 
med emnerne; yderligere tekni-
ske undersøgelser og indeklima 
i de røde huse. 

Behandlingen og videreprojek-
teringen af resultatet af em-
nerne, er nu så langt, at vi kan 
konkludere, at den samlede sag 
desværre bliver ca. 46 mio. kr. 
dyrere. Det medfører, at det 
samlede budget nu lyder på ca. 
348 mio. kr. 

DAB har været i dialog med 
Landsbyggefonden omkring det 
nye budget og vi har fået et 
foreløbigt tilsagn fra Landsbyg-
gefonden om, at de vil forhøje 
deres støtte til helhedsplanen 
med ca. 20 mio. kr.

Hovedårsagerne til forhøjelsen 
på ca. 46 mio. kr. drejer sig om 
følgende arbejder:

Gule huse:
• Dræn, sokkelbeskyttel- 

se og fundamentfor-  
stærkninger

• Terrænarbejder og ned- 
rivning af udestuer og  
overdækninger 

• Øgede omkostninger til  
nye tage

• Integreret baldakin over 
hoveddør

• Flisegulv i entré og depot
 
Røde huse:

• Nye tage
• Skimmelsanering
• Nye trægulve i køkken  

og forstue

Såfremt Landsbyggefonden 
godkender at give yderligere 
20 mio. kr. i støtte, vil ekstra-
omkostningerne på 46 mio. kr. 
resultere i en yderligere gen-
nemsnitlig huslejestigning på 
ca. 5,8 %. Den ekstra stigning 
på 5,8 % medfører, at den 
samlede gennemsnitlige hus-
lejestigning for helhedsplanen 
bliver på 17,5 %. 

Inden Landsbyggefonden vil 
godkende det nye budget en-
deligt, har de forlangt yderli-
gere undersøgelser af de røde 
huse i relation til skimmelud-
fordringerne. Disse undersø-
gelser er igangsat og forventes 
afsluttet primo marts 2020. 

Ekstraordinært afdelings-
møde
Når Landsbyggefonden har 
godkendt det nye budget en-
deligt, vil I blive indkaldt til et 
ekstraordinært afdelingsmøde. 
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Budgetforhøjelsen og den for-
højede huslejestigning skal 
godkendes af jer beboere.

Huslejestigningen vil blive for-
delt, så den samlede stigning 
pr. måned bliver således: 

De gule huse på Tårnvej/
Fortvej:  
ca. 1.280 kr./md 

De gule huse på Knudsbølvej: 
ca. 1.060 kr./md
 
De røde huse på Fortvej: 
ca. 850 kr./md
 
De røde huse på Knudsbølvej: 
ca. 580 kr./md

Baggrunden for den ekstra 
huslejestigning vil fremgå af 
dagsorden til ekstraordinære 
afdelingsmøde, vi håber at 
kunne indkalde til: 
  

Mandag d. 30. marts 2020 
kl. 19.00 på Tinderhøj Sko-
le, så sæt kryds i kalende-
ren allerede nu. 
 

Der bliver udsendt en møde-
indkaldelse senest 14 dage før 
mødets afholdelse. 

Såfremt det nye budget bliver 
godkendt på det ekstraordi-
nære afdelingsmøde, vil husle-
jestigningen blive fremsendt til 
urafstemning umiddelbart efter 
mødets afholdelse. 

Urafstemning sker i henhold 
til den tidligere beslutning (på 
afdelingsmødet den 27. maj 

2009), om at renoveringsarbej-
der der medfører ekstra husle-
jestigninger på over 1 % skal 
til urafstemning.

Budgetforhøjelsen og den for-
højede huslejestigning skal 
desuden godkendes af besty-
relsen for Rødovre almennyt-
tige Boligselskab og Rødovre 
Kommune.

 
På vegne af  
afdelingsbestyrelsen

 

Anders Asbjørn Jensen 
Projektleder 

DAB Byg & Renovering 



Rødovre almennyttige Boligselskab 

 

 

DAB 
Finsensvej 33 

2000 Frederiksberg 

CVR nr.: 55775214 

Telefon:  77 32 00 00 

Internet:  dabbolig.dk 

E-mail:  dab@dabbolig.dk 

Servicecenter: 
man – fre 09.30 – 15.00 

 

Omstilling: 

man - tor 08.30 – 16.00 

fre 08.30 – 15.00 

 

 

Dato 4. februar 2020 

 

Tillæg til 2304 Islevvænges nyhedsbrev nr. 10, februar 2020 

Alle beboere i Islevvænge fik i midten af januar omdelt et brev fra 5 beboere i Islevvænge med 

en række påstande: 

1) Usandhed om krav fra Landsbyggefonden 

Det er korrekt, at der fra Landsbyggefonden ikke var et krav om sammenlægninger og 

tilgængelighedsboliger, men Landsbyggefonden giver øget støtte til sammenlægninger 

og tilgængelighedsboliger. Dermed var det en forudsætning for at holde huslejestig-

ningen nede i forbindelse med helhedsplanen på et rimeligt niveau. 

 

2) Trussel om huslejestigning ved et nej til helhedsplanen 

Det er et faktum, at der er et meget stort behov for en renovering af Islevvænge. Som 

en del af finansiering af helhedsplanen, får Islevvænge 160 mio. i støtte fra Landsbyg-

gefonden og 66 mio. kr. i støtte fra Rødovre almennyttige Boligselskab. Det er derfor 

også et faktum, at en renovering uden denne støtte vil betyde en meget højere husleje-

stigning, end den der er godkendt i forbindelse med helhedsplanen. 

 

3) Afvisning af indkaldelse til et ekstraordinært afdelingsmøde 

Formanden for Islevvænge modtog ønsket om et ekstraordinært afdelingsmøde fredag 

den 5. oktober 2018 fra Retfærdighedsgruppen. Der var allerede planlagt og indkaldt til 

et ekstraordinært afdelingsmøde om helhedsplanen mandag den 22. oktober 2018. Et 

ekstraordinært afdelingsmøde skal indkaldes med 14 dages varsel. Det var derfor tids-

mæssigt ikke muligt, at nå at indkalde og afholde et nyt møde inden mødet den 22. ok-

tober 2018. 

 

4) Ignorering af underskrifter mod sammenlægning 

Underskriftindsamlingen var kun foretaget blandt de 27 boliger, der skulle sammenlæg-

ges. Helhedsplanen vedrører alle Islevvænges beboere. Det derfor er også beboerne fra 

alle 191 boliger, der har den beboerdemokratiske kompetence til at beslutte sammen-

lægningerne. 

De 5 beboere, der har skrevet under på brevet, ønsker retfærdighed, men for hvem? Helheds-

planen er godkendt af Islevvænges beboere. Derfor er afdelingsbestyrelsen i Islevvænge, Rød-

ovre almennyttige Boligselskab og DAB naturligvis forpligtet til at arbejde for at gennemføre 

denne beslutning. 

Med venlig hilsen 

Claus H. Ohlsson 

Formand for Rødovre almennyttige Boligselskab 
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