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DAGSORDEN:

1. Velkommen – hvad skal der stemmes om i dag v/ afd.formand Camilla Hegnsborg

2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
3. Indholdet i Helhedsplanen hvis der stemmes ‘ja’ v/ Jesper Ingemann, DOMUS

4. Indholdet i Helhedsplanen hvis der stemmes  ‘nej’ v/ Jesper Ingemann, DOMUS

5. Økonomi og husleje v/ Lars Frank Jensen, DAB

6. Spørgsmål

7. Pause 10 minutter

8. Afstemning og optælling
9. Resultat og kommende proces v/ afd.formand og Jane Nelson

10. Genhusning status v/ Mie Hostrup Jørgensen

Efter mødet er der mulighed for at stille individuelle spørgsmål om genhusning og om de fremtidige 
boligplaner
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INDHOLDET I HELHEDSPLANENINDHOLDET I HELHEDSPLANEN
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INDHOLDET I HELHEDSPLANEN HVIS DER STEMMES JA:

Besparelser som byggeudvalget kan stå inde for

• Udskiftning af kældervinduer 3,2 mio.
• Udskiftning af kælderdøre 0,4 mio.
• Malerbehandling af trappeopgange 0,4 mio.
• Beboervalg ændres til fokusmøde 0,3 mio.
• Reduceret omfang af nye udearealer 1,2 mio.

4



INDHOLDET I HELHEDSPLANEN HVIS DER STEMMES JA:

Renovering og fremtidssikring af boligerne

• Nye køkkener i alle boliger (produktvalg ved fokusmøde)

• Nye større badeværelser i alle boliger (produktvalg ved 
fokusmøde)

• Nye installationer i køkken og bad, herunder 
faldstammer

• Nyt ventilationsanlæg i alle boliger inkl. nyt emfang
• Nye brugsvandsinstallationer i alle boliger
• Nyt 2-strengs varmeanlæg i alle boliger
• Nye elinstallationer i alle boliger
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INDHOLDET I HELHEDSPLANEN HVIS DER STEMMES JA:

Renovering og fremtidssikring af boligerne

• Entrédøre fra trapperum til boliger
• Porttelefoner i alle opgange
• Udvidelse af 42 boliger med karnap i værelse
• Udvidelse af 51 boliger med karnap i køkken
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INDHOLDET I HELHEDSPLANEN HVIS DER STEMMES JA:

Renovering og fremtidssikring af bygningerne

• Udskiftning og isolering af alle tage
• Udskiftning af alle vinduer og altandøre i boligerne
• Udskiftning af alle opgangsdøre
• Udskiftning af alle opgangsvinduer

• Let malerbehandling af trappeopgange - udgår
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INDHOLDET I HELHEDSPLANEN HVIS DER STEMMES JA:

Renovering og fremtidssikring af fællesinstallationerne

• Nye varmecentraler
• Nye varme- og vandrør mellem blokkene

Renovering og fremtidssikring af fællesarealerne

• Nyt fælleshus og ejendomskontor
• Forbedring af udearealer – (reduceret omfang)
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INDHOLDET I HELHEDSPLANEN HVIS DER STEMMES NEJ:

Nødvendige besparelser hvis der stemmes nej

• Nye entrédøre fra trapperum til boliger 3,5 mio.
• Udskiftning af alle opgangsdøre 1,9 mio.
• Porttelefoner i alle opgange 1,1 mio.
• Magnetlåsesystem 0,6 mio.

• Induktionskogeplader 0,2 mio.
• Forstærkning af loft i entre 0,3 mio.

Besparelser skal forhandles med entreprenør og 
myndigheder – dette kan betyde forsinkelse

9



ØKONOMI OG HUSLEJEØKONOMI OG HUSLEJE
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ØKONOMI OG HUSLEJE:

Afdelingsmødet 30. oktober 2018 godkendte en 
huslejestigning på 9 %. 

Med økonomien efter licitation, og de besparelser 
byggeudvalget kan stå inde for, medfører dette en 
huslejestigning på 11,7 % eller 2,7% mere end 
oprindeligt godkendt.
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ØKONOMI OG HUSLEJE:

Huslejestigning på 2,7 %, eksempler:
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3 vær. 69 m2 1 vær. 48 m2

Leje 2022 5.449 kr. 3.880 kr.

Leje 2022 med godkende 9 % 5.939 kr. 4.229 kr.

Leje 2022 med 11,7 % 6.087 kr. 4.334 kr.

Altså 2,7 % svarer til 148 kr. 105 kr.



ØKONOMI OG HUSLEJE:

Huslejestigning hvis der stemmes ja

For et lejemål på 48,6 m2 (1 vær.) vil det tilsvarende 
betyde, at nuværende husleje stiger fra 3.880,- kr. til 
4.334 kr. (11,7 %), i stedet for til 4.229 kr. (9 %). 

Altså vil forøgelsen på 2,7 % svare til 105,- kr. mere 
om måneden.
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ØKONOMI OG HUSLEJE:

Huslejestigning hvis der stemmes ja

Huslejestigningen varsles under alle 
omstændigheder først når renoveringen af ens 
lejemål er gennemført.

Der kan normalt opnås boligsikring til huslejen inkl. 
ovennævnte stigninger, men det afhænger af ens 
personlige forhold, hvorfor en henvendelse til 
kommunen herom anbefales.
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SPØRGSMÅLSPØRGSMÅL
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PAUSE – 10 MIN.PAUSE – 10 MIN.
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AFSTEMNINGAFSTEMNING
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RESULTAT OG DENVIDERE 
PROCES

RESULTAT OG DENVIDERE 
PROCES
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Midlertidig genhusning

• Varsling og tildeling

• Lejekontrakt

• Husleje/forbrug/indskud

• Postnord 

• Egen genhusning



• Tilbud

• Husleje

• Indskud

Permanent genhusning



Genhusning

• Genhusningspjece

• Flyttehjælp

• Bytning

• Status på genhusning


