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DAGSORDEN
• Helhedsplanen

• Renoveringsprojektet

• Din situation under renoveringen

• Hvad med huslejen 

• Hvornår

• Spørgsmål

BLOKMØDE 



HVORFOR NU?

LANDSBYGGEFONDEN

• Arbejdet med helhedsplanen startede i 2008. Det er 
rigtig lang tid siden. 

• De seneste år har planen ventet på, at der kom budget 
i Landsbyggefonden til, at den kunne blive sat i gang.

• Tidligere politiske boligaftaler skulle genforhandles.
• COVID-19 har givet behov for at holde gang i hjulene 

for at mindske arbejdsløshed.
• Ny boligaftale indeholder dermed almene 

renoveringsprojekter for 18 mia. kr. Vores er et af dem.
• Det er et krav, at vi indarbejder klimaforbedrende tiltag 

i projektet.
• Det skal gå stærkt, fordi bevillingen udløber.



LANDSBYGGEFONDEN 

• En helhedsplan er en samlet pakke, hvor vi får støtte til at gennemføre 
forbedringer af afdeling 9B.

• Støtten administreres af Landsbyggefonden og kommunen.
• Vi indbetaler til Landsbyggefonden og med en støttet helhedsplan, får vi 

nogle af vores indbetalte penge retur.
• Fordi det er en støttet helhedsplan, sætter Landsbyggefonden og 

kommunen krav til indholdet af den. Der er altså ikke frit valg.
• Vi kan kalde det en julegave med betingelser:

• Det er en samlet pakke.
• Både I og Ringgården skal selv være med til at betale noget af den.

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?



SÅDAN KOMMER BEBYGGELSEN TIL AT SE UD 



SITUATIONSPLAN



BLOK 1-6 eksisterende boliger



BLOK 7-8 eksisterende boliger



BLOK 9 eksisterende boliger



SITUATIONSPLAN



BLOK 7-8 gårdrum



BLOK 1-6 nyrenoverede boliger



BLOK 7-8 nyrenoverede boliger



BLOK 9 nyrenoverede boliger



MATERIALER eksteriør



MATERIALER interiør gulve og vægge



MATERIALER døre



MATERIALER køkkener



MATERIALER badeværelser



FACADER blok 1-6



FACADER blok 1-6



FACADER blok 7-8



FACADER blok 7-8



FACADER blok 9



FACADER blok 9



TEKNIK kuldebroer



TEKNIK termofotografier



TEKNIK kuldebroer



TEKNIK  udluftning



TEKNIK ventilation



TEKNIK ventilation



TEKNIK vandrør



Hvornår: 
Vi forventer, at renoveringen 
går i gang 1. maj 2021

Hvor længe pr. bolig
Den første blok forventes at 
tage 5-6 mdr.
Herefter ca. 4 mdr. pr. bolig

TIDSPLAN



GENHUSNING – PERMANENT OG MIDLERTIDIG

PERMANENT GENHUSNING 
Få førsteret til sammenlignelige boliger i tilsvarende 
størrelse i andre afdelinger i Ringgården. 

MIDLERTIDIG GENHUSNING
Vi vil forsøge at finde en bolig, som svarer til den, I har i dag. 

Enten her i afdelingen, eller i en anden afdeling i Ringgården

Hvis du bliver glad for din midlertidige bolig, har du mulighed for 
at fortryde senest tre måneder efter indflytning og blive boende 
permanent.



FLYTNING ifm genhusning

FLYTNING I FORBINDELSE MED GENHUSNING

Vi betaler for en standardflytning, det vil sige, I pakker selv 
ting i kasser. Der kommer flyttemænd og flytter dem for jer.

Det gælder også, når I flytter tilbage ved midlertidig 
genhusning.

Mulighed for at få møbler opmagasineret ifm midlertidig 
genhusning. 



HVAD ER DET I FÅR  

OPSUMMERING – HVAD FÅR I? 
• 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 (nuværende kuldebroer)
• Tilgængelighed i området (tilgængelighedsboliger)
• Nye rør til koldt og varmt brugsvand – betales over langtidsplanen



ØKONOMI

Landsbyggefonden har som krav, at den gennemsnitlige årlige husleje maksimalt må stige med 20 
kr. pr. m2.

Det svarer til en huslejestigning på 2,1%. Der kan være forskelle i tallene som følge af generelle 
stigninger o.lign. Stigningen sker ved tilbageflytning efter genhusning. 

Reduktion af udgift til varme og vedligeholdelse indgår også. Det betaler for nogle af tiltagene.

HVAD MED HUSLEJEN?



ØKONOMI

Eksempler på huslejestigninger, hvis vi skal gennemføre det uden helhedsplan

• Køkkenrenovering for 100.000 kr.
• Badeværelsesrenovering for 120.000 kr.
• Ventilationsanlæg i alle boliger

HVAD MED HUSLEJEN – uden helhedsplan



ØKONOMI
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