
PRAKTISKE INFO
For at overholde forsamlingsforbuddet afholdes mødet i den store kon-
ferencesal i Storcenter Nord. 
Salen har teateropbygning, hvor der er plads til, at alle deltagere kan 
sidde med retning mod scenen og med den fornødne afstand. 
OBS: Der er krav om gyldigt coronapas og mundbind/visir. 
 
Tilmelding senest 7. juni
Der er pga. COVID-19 situationen krav om forhåndstilmelding til af-
delingsmødet. Tilmelding til helhedsplan9b@bf-ringgaarden.dk eller til 
Lulu på tlf. 8830 3059.

Fuldmagt 
Hvis du er forhindret i at deltage i mødet, kan du give én skriftlig fuld-
magt til en anden beboer i afdelingen. Bemærk, man kan kun med-
bringe fuldmagt for ét andet lejemåls to stemmer – udover ens eget 
lejemåls to stemmer.   

Skabelon til fuldmagt findes på www.bf-ringgaarden.dk/jeg har en  
bolig/beboerne bestemmer/download fuldmagt

Vær med til at stemme  
om renoveringen  
i afd. 9B, Bodøvej

Mandag 14. juni 2021 kl. 19.00
Vigtig info om tilmelding og fuldmagt på bagsiden

Aarhus 31. maj 2021

KOM til ekstraordinært afdelingsmøde  
i Konferencesalen Storcenter NordHar du spørgsmål? kan du kontakte

Holger Lunde Jørgensen (projektet) hlj@bf-ringgaarden.dk Tlf.: 8830 3074
Ole Andersen (inspektør) oaj@bf-ringgaarden.dk Tlf.: 8830 3072
Pernille Pedersen (genhusning) pp@bf-ringgaarden.dk Tlf.: 8830 3054
Lulu Grønlund (kommunikation) lg@bf-ringgaarden.dk  Tlf.: 8830 3059 

HUSK
Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette 
har boliglejere i afdelingen og disses myndige hus-
standsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer 
uanset husstandens størrelse.



Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9B
mandag 14. juni 2021 kl. 19.00  
i Konferencesalen, Storcenter Nord, Finlandsgade 17

1.  Valg af dirigent

2.  Forslag om modernisering af afd. 9B
  Afdelingsbestyrelsen, Ringgårdens Administration og rådgivere har i samarbejde  

 med  Landsbyggefonden udarbejdet et forslag til renovering af afd. 9B
   

 Renoveringen er så  omfattende, at genhusning er nødvendig i hele renoverings-
  perioden. Genhusningsperioden vil vare ca. 6 mdr. i den første blok Bodøvej  

 6-15 og 4-5 mdr. i de øvrige blokke.  
 

  Hvad indeholder renoveringen:

  • Nye køkkener

  • Nye badeværelser 

  • Ventilationssystem i alle boliger

  • Ændringer i placeringer af vægge i boliger 

  • Delvist nye gulve 

  • Vinduer udskiftes 

  • Vinduer i gavle og ovenlys over indvendige spindeltrapper  

  • Indvendige trapperum nedlægges, udvendige trapper etableres 

  • Sålbænke og overliggere i beton skiftes (for at fjerne kuldebroer)

  • Tilgængelighed i området (tilgængelighedsboliger)

  • Nye faldstammer 

  • Nye rør til koldt og varmt brugsvand – betales over langtidsplanen

   • Lyddæmpende beklædning på lofter i køkkener og trapperum i to-plans boliger.

Renoveringen vil medføre en huslejestigning  
på ca. 2,1 pct. 
Reduktion af udgift til varme og vedligeholdelse indgår i denne beregning. 

 Se bilag næste side med huslejestigningerne i de forskellige boligtyper. 

BILAG 

Det forventede huslejeniveau efter renoveringen 
Baseret på 2021 huslejeniveauet 

OBS: Hvis du modtager boligstøtte, er det en god  
idé at gå ind på borger.dk og beregne konsekvensen
af din huslejestigning i forhold til din boligstøtte/husleje.

Hvis forslaget vedtages, vil det medføre følgende huslejeforhøjelser i de forskellige boligtyper.
Huslejestigningen er den samlede stigning, inklusiv forventet besparelse på aconto varme.

I eksemplerne er medregnet nettohusleje samt de nuværende betalinger til B-ordning, antenne- 
bidrag og aconto varme, som er gældende for de fleste boliger.
Vi gør opmærksom på, at de viste huslejestigninger alene omhandler renoveringen, og der-
for ikke er den endelige husleje fremover. 

Hvis forslaget ikke vedtages, og du hen ad vejen ønsker dig et nyt badeværelse og/eller nyt 
køkken via den kollektive råderet, eller hele afdelingen ønsker at få etableret ventilationsanlæg, kan 
du nedenunder se, hvad det vil koste. Det er vel at mærke uden nye vinduer, uden løsning af 
kuldebroer, inddragelse af trapperum til boligareal m.m.

 

Materiale om renoveringen findes på  
bf-ringgaarden.dk/afdeling-9B

På baggrund af erfaringer fra andre afdelinger, er der regnet med køkkenrenovering for 100.000 kr. og badeværelses-
renovering for 120.000 kr. 


