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Referat af

ekstraordinært afdelingsmøde

25. november 2020 kl. 18:00 

I beboerhuset, Søndre Parkvej 25B. 

Tilstede var 57 husstande og 6 fuldmagter, dvs. 63 husstande repræsenteret. 
Derudover deltog fra DAB, projektleder Clarie C. Olsen, byggechef Steen 
Ejsing, bestyrelseskonsulent Henrik Christiansen, bestyrelseskonsulent 
Anders H. Jørgensen & genhusningskonsulent Katja Christoffersen. Fra 
Ringsted Almene Boligselskab deltog Hans Majlinder, ejendomsmester René 
Lüthcke og ejendomsmesterassistent Lotte. Fra Wissenberg deltog Jakob & 
Lars og fra Arkitema deltog Jakob Schou.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Formand for afdelingen, Sabawon Ghazi, bød velkommen til det 
ekstraordinære afdelingsmøde.
Henrik Christiansen blev valgt som dirigent og erklærede mødet lovligt 
varslet efter boligselskabets vedtægter.

Henrik præsenterede efterfølgende medarbejdere fra byggeudvalget, 
DAB, Wissenberg og Arkitema.

2. Valg af referent
Anders H. Jørgensen blev valgt som referent.

3. Valg af stemmeudvalg
Benjamin, Kaj, mesterassistent Lotte og Henrik Christiansen blev valgt 
som stemmeudvalg.

4. Gennemgang af helhedsplan, herunder genhusning, økonomi og husleje-
konsekvens
Sabawon redegjorde for grundlaget for helhedsplanen. Der er blevet 
udarbejdet en tilstandsvurdering, hvor man finder ud af, at der er flere 
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byggeskader i afdelingen. I 2017 samles det i en helhedsplan og der 
sendes en ansøgning til Landsbyggefonden. Projektet skal godkendes i 
2020 grundet nye bestemmelser af ministeriet.
Sabawon sluttede med, at byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen 
anbefaler, at der stemmes ja til helhedsplanen.

Lars fra Wissenberg gav efterfølgende en redegørelse for de 
byggetekniske problemer, der er i Sønderpark.
Ved seneste tagudskiftning fjernede man ikke det gamle tag, så der for 
nu ligger to tage på bygningerne. Dette giver en række problemer i 
forhold til dels konstruktionsfejl, der giver vandindtrængen og dels, at 
det besværliggør servicen af ventilationsanlæggene på loftrummene.
Facaderne er heller ikke korrekt lavet, og der er blandt andet 
problemer med rust. 
Derudover er der ved vinduerne, vandindtrængen i flere lejligheder, 
hvilket blandt andet skyldes nedslidte fuger.
Flere installationer i badeværelserne er nedslidte, hvilket blandt andet 
skyldes aflejringer i rørene.

Jakob Schou uddybede derefter flere af de præsenterede 
renoveringsforslag til helhedsplanen.
Ny isolering vil give en forbedret varme i boligerne og kan dermed give 
et mindre varmeforbrug for beboerne.
Der etableres ståltage, der skal være med til at give et mere moderne 
udtryk og facader med mursten på alle blokkene. Det er noget, der 
holder godt og som giver et flot udtryk. Der vil blive udskiftet vinduer 
og døre, når man skifter facaderne.
Altanerne vil også blive moderniseret, så de blå altantårne forsvinder. 
De nye altaner vil både kunne glaslukkes og åbnes med en form for 
skydepartier. Altanerne er ikke endeligt fastlagt, og derfor lægges der 
op til, såfremt beboerne stemmer ja, at der skal afholdes en workshop 
om udformning af altanerne. Dette vil blive i starten af det nye år.
Tryghed i boligområdet gives der støtte til fra Landsbyggefonden. Der 
opsættes porttelefoner og indgang med brik til opgangene. Derudover 
skal der også opsættes mere udendørsbelysning, uden det er endeligt 
fastlagt hvor i området, dette skal opsættes.
Udearealerne er der også afsat penge til at forbedre, såsom stisystemer 
samt flere og bedre opholdssteder. Såfremt beboerne stemmer ja, vil 
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der blive indkaldt til workshop om forbedring af udearealerne i det nye 
år.

Lars tog ordet igen, og redegjorde for hvad der skal ske med 
badeværelserne. Her skal der renoveres med nye fliser, sanitet, 
rørføring med mere. Beboerne vil også blive indbudt til workshop om at 
finde den rigtige løsning inden for de økonomiens rammer, som 
matcher beboernes behov. Da vandrørene også skal udskifte vil der 
også blive opsat individuelle vandmålere, da dette er et lovkrav, når 
man udskifter rørføring. Det betyder, at alle beboere fremadrettet vil 
blive opkrævet for vand individuelt pr. husstand. 
Der skal miljøsaneres i alle boligerne. I nogle badeværelser er der 
fundet mørtel, der er iblandet asbest, hvilket betyder, at beboerne ikke 
kan bo i boligen i en periode under renoveringen. Når håndværkerne 
piller fliserne ned, vil der komme noget støv, der kan være 
sundhedsskadeligt for beboerne. Der skal derfor ske genhusning af 
beboerne i forbindelse med renoveringen.

Katja Christoffersen orienterede om genhusningen. Beboerne skal 
genhuses, og denne periode forventes at blive ca. 6 måneder. Der vil 
ikke være økonomi for lejerne forbundet ved genhusning. Det vil sige, 
at den husleje man har nu, vil maksimalt kunne blive den samme i den 
midlertidige bolig. Forbruget er det eneste, man vil skulle betale for i 
den midlertidige genhusningsbolig.
Når man skal genhuses, følges en tidsplan, hvor man vil blive varslet 
minimum 3 måneder før, med oplysninger om hvor man skal bo, 
nøgleoverdragelse med mere.
Man vil blive genhuset så tæt på egen bolig som mulig, med mindre 
beboeren har andre ønsker.
Alle beboere vil blive indkaldt til en personlig samtale i forbindelse med 
genhusning. Dette vil omhandle beboernes behov, størrelse på 
genhusningsbolig og hvor længe man skal være genhuset. 
Når man skal midlertidig genhuses vil flyttefirmaet udlevere 
flyttekasser til at pakke ned.
Der skal ikke betales indskud i en midlertidig bolig. Indskuddet i 
nuværende bolig bliver derfor stående.
Man skal selv pakke ned, men flyttefirmaet vil hente flyttekasser og 
møbler. Hvis man har behov for ekstra hjælp til nedpakning kan man 
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søge om dette, og det kan blive drøftet til genhusningssamtaler. Alle 
udgifter i forbindelse med at flytte vil være dækket af byggesagen.
Hvis man har noget familie man kan flytte ind hos, vil man ikke blive 
opkrævet husleje mens man er genhuset.

Clarie C. Olsen præsenterede økonomien ud fra de nødvendige 
renoveringer, der skal ske i Sønderpark. Det samlede økonomi beløber 
sig på 421 mio. kr.
Pengene kommer fra Landsbyggefonden med 229 mio., fra Ringsted 
Almene Boligselskab med 12 mio. kr. og resten fra beboerne selv.
Bygningerne har en række problemer, så uanset om der stemmes ja 
eller nej, skal der ske en renovering af afdelingen.

I starten af 2023 forventes renoveringen at påbegynde og forventes 
afsluttet medio 2025.

5. Spørgsmål
Spørgsmål om huslejen maksimalt forventes at stige med 2% årligt 
efter helhedsplanen er gennemført ud fra det lån der skal betales 
tilbage til LBF. Til det blev der svaret, at det er forventningen, men at 
man ikke kan vide det med sikkerhed, da vi ikke kender de generelle 
stigninger af priser på afdelingens fremtidige udgifter på eksempelvis 
renovation.

Spørgsmål om miljøarbejder herunder mulighed for ladestandere til 
elbiler og solceller på taget. Lars bemærkede, at der i forbindelse med 
en grøn screening, som Landsbyggefonden stiller krav om, vil der 
muligvis godt kunne blive mulighed for solceller. Lars bemærkede, at 
der vil blive arbejdet videre med det i byggeudvalget.

Spørgsmål om mulighed for bestemmelse af udformning af køkkener. 
Claire svarede, at der som udgangspunkt ikke bliver ændret noget ved 
køkkenerne, med undtagelse af etablering af emhætte i de boliger, der 
ikke er forsynet med det i forvejen. Der vil derfor komme udsugning via 
emhætte i alle lejemål.

Spørgsmål til nyt ventilationsanlæg. Der vil komme et rør ind, der skal 
forsyne boligen med frisk luft. Der vil fortsat blive suget ud luft fra 
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køkken og badeværelse, men der vil fremadrettet også blive blæst luft 
ind fra et selvstændigt rørsystem.

Spørgsmål til altanerne. Den endelige udformning af altanerne er ikke 
på plads. Alle altaner moderniseres, så de vil fremadrettet ikke se ud 
som de gør i dag.

Bekymring omkring genhusning. Får man en erstatningsbolig, som den 
man har nu, og skal man flytte alle ting ud af lejligheden?
Katja svarede, at genhusningsboligen, vil være svarende til den man 
kommer fra i forhold til antal rum. Når man bor i en genhusningsbolig 
bor man der, hvilket betyder, at man godt må hænge gardiner op, sætte 
billeder på væggene og pakke flyttekasser ud.
Der vil være mulighed for at man kan få opmagasineret noget hos 
flyttefirmaet.
Tv-pakke skal man betale for i den nye bolig, men ikke i den, der bliver 
renoveret.
Genhusningen går først i gang i 2023, men samtalerne blandt beboerne 
og genhusningsafdeling vil gå i gang i foråret 2021.

Spørgsmål til tømning af bolig. Boligen skal tømmes for alt indbo, og 
det gælder også kælderrum. Får man ikke stillet kælder til rådighed i 
den midlertidige bolig, vil det kunne blive opmagasineret hos 
flyttefirmaet.

Spørgsmål omkring lyd i boligerne. Der vil blive mindre lyd ud til 
udearealerne, og opgangene, men ikke igennem etagedæk.

Spørgsmål til vinduer i gavle. Som en del af den nye facader, der 
kommer på alle blokke, vil der blive etableret vinduer i gavlene.

Spørgsmål om radiatorer. Der vil kun komme nye radiatorer i 
badeværelserne.

Vinduer og den nye dør til havesiden, vil være sikret, så 
indbrudssikringen bliver håndteret.

6. Afstemning om helhedsplan
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Efter gennemgang af helhedsplanen og spørgsmål fra salen satte 
dirigenten helhedsplanen med det forelagte indhold og den økonomiske 
konsekvens til afstemningen.

Resultatet af afstemningen viste at:
- Ja: 122 stemmer
- Nej: 3 stemmer
- Blanke stemmer: 1 stemme

Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for et godt møde.

Videre information om helhedsplanen vil blive givet i form af 
nyhedsbreve og workshopforløb med beboerne.

Mødet sluttede kl. 19.35.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


