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Sønderpark en del af
Ringsted almene Boligselskab Side 1

 Nyhedsbrev nr. 3 

December 2021

Kære beboere 

”Det sørme, det sandt, december” 
og inden at julefreden sænker sig 
helt over Sønderpark, sender vi dig 
en orientering om status for hel-
hedsplanen. 

Siden sidste nyhedsbrev har rådgi-
verteamet, i samarbejde med byg-
geudvalget, arbejdet videre med de-
taljeringen af helhedsplanen. Bl.a. 
har vi indarbejdet de gode input, vi 
fik fra jer til vores workshops, i vid-
est muligt omfang.

Nedenfor kan du se en opsummering 
af helhedsplanens indhold og med 
nærmere specifikation og illustra-
tioner for nogle områder: 

Helhedsplanen i store træk:
 
Tag 

• Eksisterende tagbelægninger 
fjernes

• Ny ståltagsbelægning på alle 
blokke

• Loftsrum renses for asbest og 
der kommer ny varmeisolering

• Der monteres nye tagrender og 
nedløb.

Facader 

• De eksisterende stålbeklædning-
er nedrives

• Udenpå de eksisterende be-
tonelementer udføres der en ny 
facade/klimaskærm i røde mur-
sten med varmeisolering bagved

• Ved trapperum udføres der nye 
glasfacader, som trækkes til-
bage, så de flugter med de nye 
murstensfacader

• Eksisterende altanbagvægge re-
noveres med ny varmeisolering, 
beklædning og vinduer og al-
tandøre

• I alle gavlboliger etableres et 
ekstra vindue.  
 
 

Vinduer og døre   

• Alle vinduer og altandøre udskift-
es og nye udføres med lavener-
giruder 

• Vinduer og døre udføres som 
udgangspunkt med samme åb-
ningsretning, som de har i dag.

• Alle hoveddøre til boligerne ud-
skiftes.

Illu: Ny murstensfacade med glaspartier i trapperum og nye vinduer.
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Altaner

• Alle altaner skal renoveres, men forbliver 
samme størrelse, som de har i dag

• De eksisterende blå altantårne nedrives og 
erstattes af nye altantårne

• På alle altaner udføres der glasinddækning, 
der kan skydes til siden

• Altaner i stuelejligheder og i altantårne får 
stålværn og glasfolderuder fra gulv til loft

• Indeliggende altaner fra 1. sal til 3. sal 
bevares den eksisterende betonbrystning 
og beklædes med stålplader. Der monteres 
glasfolderuder fra brystning og til loft

• I stueplan etableres der ståltrapper, som 
nedgang til private haver

• Alle afløbsrør på altanerne vil blive reta-
bleret.

Badeværelser 

• Alle badeværelser totalrenoveres med 
nye fliser på gulv og i bruseniche, ved 
brusenichen monteres en glasvæg

• Badeværelsernes indretning bliver stort set 
den samme som i dag, dog opsættes nogle 
steder en forsatsvæg, for at skjule rør mv., 
jf. tegning 

• Der monteres nyt toilet, håndvask med 
vandarmatur, brusearmatur med termo-
stat, nyt spejl og ny belysning

• Alle badeværelser får opbevaringsplads i 
form af indbygget reol eller spejlskab

• Alle faldstammer renoveres ved at coate 
faldstammer, som er en indvendig over-
fladebehandling af de eksisterende fald-
stammer 

• Brugsvandsinstallationer udskiftes og alle 
boliger får en selvstændig vandmåler

• Vaskemaskiner kan ikke installeres i 
badeværelserne, da badeværelserne rent 
lovmæssigt ikke er store nok. I stedet vil 
der blive klargjort til installation af vaske-
maskine og opvaskemaskine i køkken.

Prøvebadeværelse
Der vil blive udført et prøvebadeværelse, der 
har til formål at afprøve forskellige tekniske 
løsninger og afklare eventuelle uklarheder om 
de eksisterende forhold. Derefter kan vi få til-
rettet vores projektmateriale til entreprenøren, 
så det bliver så præcist som muligt. 

Vi får samtidig mulighed for at invitere jer in-
denfor og se, hvordan de nye badeværelser 
kommer til at se ud. Prøvebadeværelset for-
ventes at stå færdigt omkring sommeren 2022. 
Vi vil orientere nærmere herom i nyhedsbreve 
mv.

 

Illu.: Facade mod haveside
Altaner i midten og til venstre: Altantårn med stålværn og 
glasfoldevægge
Altaner til højre: Indeliggende altan med brystning og glasfolder-
uder

Illu.: Nye badeværelser, indretning og plantegning
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Ventilation og indeklima

• De eksisterende ventilationsanlæg udskiftes 
til nyt balanceret ventilationsanlæg

• Der udføres nye ventilationskanaler i boliger, 
så der kan blæses frisk luft ind. Indblæsnin-
gen er stort set lydløs og burde ikke kunne 
mærkes 

• Ventilationskanaler føres fra loftsrummet til 
boliger og hovedrør placeres i skab i værelse. 
Alle ventilationskanaler i boligen inddækkes i 
rørkasser, som vist på tegningerne.  

Illu.: Ventilationskanaler i 3 ud af 8 boligtyper 
Her i en 2-værelses bolig
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Illu.: Ventilationskanaler i 3 ud af 8 boligtyper 
Her i en 2-værelses og en 4-værelses bolig
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Helhedsplanens hjemmeside og spørgs-
mål
Husk, at I kan finde information om Helheds-
planen på DAB’s hjemmeside. Her har Søn-
derpark sin egen side, hvor vi bl.a. lægger 
nyhedsbreve og andre informationer op, der 
kan have interesse.

Har I spørgsmål, er I som altid velkomne til 
at kontakte afdelingsbestyrelsen eller ejen-
domskontoret.

Vil vil samtidig benytte lejligheden til at 
ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 

På vegne af byggeudvalget

Julie Kasandra Jürs 
Projektleder DAB

Udearealer 
• Foran opgangsdørene etableres et mindre ter-

rænfald væk fra bygningerne, således at over-
fladevand ledes ned mod vejen og i kloakken 

• Der opsættes ny belysning ved alle indgangs-
partier

• Der etableres nye opholdspladser, der forbindes 
til blokkene med nye havestier

• Stuelejlighederne får nye private haver med en 
lille fliseterrasse foran, jf. illustrationen ved ”Al-
taner”.

Udbudsprojekt 
Når projektet er færdigprojekteret, forventeligt i 
sommeren 2022, vil det blive sendt i udbud. 

Udbudsprojektet skal først sendes i såkaldt 
prækvalifikation, hvor de hovedentreprenører, som 
ønsker at byde på projektet, skal søge om at blive 
forhåndsgodkendt på nogle overordnede kriterier, 
såsom økonomisk sikkerhed, størrelse og beman-
ding mv. 

Efter en udvælgelse af 3-5 hovedentreprenører, 
starter den egentlige udbudsfase. Entreprenørerne 
skal afgive en pris for det samlede projekt og skal 
samtidig udarbejde materiale, hvor de beskriver 
hvilke metoder, de vil anvende for at gennemføre 
projektet. 

Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet vil vi 
indgå en aftale med den entreprenør, som vi finder 
mest fordelagtig. 


