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FORORD

Kære beboer,

Det er snart tid til, at vi skal stemme om helhedsplanen i vores afdeling, der skal gøre 187 af vores boliger mere tidssvarende og tilgængelige samt  
optimere vores udearealer.

På de følgende sider kan du læse om den samlede helhedsplan, renoveringsarbejdet i boliger og udearealer, huslejeregulering, alternativ økonomi og ho-
vedtidsplan. Hvis din bolig skal renoveres, kan du se genhusningsguiden på sidste side.

Dette afstemningsgrundlag er det, du skal stemme om den 26., 27. og 28. august 2020.
Husk Åbent Hus den 2. juli 2020 kl. 14.00-18.00 i Strynøgade 15, hvor du kan stille spørgsmål til dette afstemningsgrundlag.

Hvorfor en helhedsplan nu? 
I foråret 2019 indkaldte vi alle beboere i afdeling 3 til et ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på at afklare, om bestyrelsen, på trods af den lange 
sagsbehandlingstid hos Landsbyggefonden, fortsat kunne opretholde sit mandat til at søge tilsagn fra Landsbyggefonden til renoveringens gennemførelse. 
Et kig tilbage i sagshistorikken viser, at vi fremsendte det første grundlag for helhedsplanen til Landsbyggefonden i starten af 2014.

På baggrund af den store tilslutning bag bestyrelsens mandat, har vi sammen med rågivere løbende søgt om at få sagen fremmet hos Landsbyggefonden. 
I forbindelse med de hjælpeforanstaltninger regeringen i foråret 2020 igangsatte for at hjælpe samfundsøkonomien i gang på ryggen af Corona krisen, fik 
vores helhedsplan også mulighed for at komme frem i køen med et tilsagn fra Landsbyggefonden.

I vores afdeling skal der være plads til alle - uanset alder og behov. Derfor etableres der i helhedsplanen elevator i 19 tilgængelige opgange der sammen 
med bl.a. større badeværelser og bredere døre gør livet i boligen lettere for ældre og gangbesværede. Samtidigt er løsninger som elevatoradgang, nye 
badeværelser og nye køkkener udtryk for en generelt forbedret boligkvalitet til gavn for alle målgrupper. 

Med støtte fra Landsbyggefonden betyder det groft sagt, at vi kan ”få lavet mere til en lavere pris”, hvilket vi naturligvis mener, er det bedste for os alle, 
da vi undgår en alt for høj huslejestigning , særligt i de boliger, der skal totalrenoveres.
 
Vi ser frem til den kommende urafstemning i august 2020, hvor vi håber på, du vil gøre brug af din demokratiske stemme som almen beboer i Vivabolig.

Venlig hilsen
Henrik Yde
Afdelingsformand, Afdeling 3
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INFORMATION OM URAFSTEMNING 

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at afstemningen af helhedsplanen skal foregå som urafstemning blandt alle afdelingens beboere.

Afvikling af urafstemningen og optællingen af stemmer bliver foretaget af et stemmeudvalg, der er valgt af din afdelingsbestyrelse.

Hver bolig har 2 stemmer uanset størrelse og antal beboere i husstanden.

Urafstemningen foregår for alle beboere i selskabslokalet i Strynøgade 15, 9000 Aalborg.

TIDSPUNKTER FOR URAFSTEMNING:
Onsdag den 26. august 2020 kl. 15.00 – 18.00
Torsdag den 27. august 2020 kl. 17.00 – 20.00
Fredag den 28. august 2020 kl. 10.00 – 13.00

Stemmesedlerne bliver udleveret ved fremmøde i selskabslokalet inden for de nævnte tidspunkter. Du skal udfylde stemmesedlerne og lægge dem i den 
opstillede stemmeurne, inden du forlader lokalet.

På stemmesedlerne skal du sætte kryds ved enten ”JA” eller ”NEJ” til gennemførelse af helhedsplanen. 

Gennemførelse af helhedsplanen sker ved et flertal.

Når stemmerne er talt sammen, sender vi snarest derefter et orienteringsbrev til dig og de andre beboere i afdelingen.

MERE INFORMATION OM AFSTEMNINGSGRUNDLAGET: 
Åbent Hus: Torsdag 2. juli 2020, Strynøgade 15 kl. 14.00 - 18.00.
Orienteringsmøde: Mandag 17. august 2020, Strynøgade 15, kl. 17.30 - 19.30.
Orienteringsmøde: Torsdag 20. august 2020, Strynøgade 15, kl. 17.30 - 19.30.

Du vil modtage mere information om orienteringsmødet efter sommerferien.
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ESJÆLLANDSGADE

Projektet og visionen skal sikre, at afde-
lingen i det 21.århundrede til stadighed 
danner rammen om det gode boligliv. 
Ved at fastholde afdelingens stærke be-
boereog tiltrække flere nye børnefamili-
er, studerende og par, som tillige under-
støttes ved etablering af elevatorer for 
tilgængelighed samt miljøforbedrende 
arbejder. Endelig bevarer og udbygger 
projektet de arkitektoniske kvaliteter, 
tilpasser nutidige og fremtidige behov 
og gør dermed afdelingen konkurren-
cedygtig i forhold til områdets øvrige

boligtilbud. Med den igangværende ud-
vikling i området; nybygning af ejer- og 
ungdomsboliger på Eternitgrunden, 
Kommunens visioner for vækstaksen, 
udvikling af havnen, gode trafikale for-
bindelser til centrum og universitetet 
samt nærhed til midtbyen, er der gode 
muligheder for at tiltrække nye stærke 
lejere og dermed fremtidssikre afdelin-
gens drift. Der er et klart og tydeligt 
potentiale for fornyelse. Det skal findes 
dels i afdelingens manglende tilgænge-
lighed, de lidt små og utidssvarende ba-

deværelser og ensartede lejligheder. Ved 
en omdisponering af funktioner, at ska-
be nye sammenhængende rumligheder 
– gennemlyste boliger samt ved etab-
lering af elevatorer, kan der i afdelingen
skabes nye moderne boligtyper, som 
sikre en bredere beboersammensæt-
ning - og ikke mindst, at ældre kan  live
længere i egen bolig.  Visionen er at  
kabe et differentieret boligudvalg, der 
tilgodeser ældre, gangbesværrede og 
handicappede med nem tilgængelighed 
for boligen. Hvorved der ønskes ad-

gang til ca. 187 ud af 704 boliger ved 
etablering af elevatorer for 19 opgange. 
Udgangspunktet for projektgruppen er, 
at alle ombygninger skal foregå så lem-
peligt for beboerne som muligt.

Det er afgørende, at renoveringspro-
cessen foregår med størst mulig bebo-
erinddragelse for at sikre indflydelse for
beboerne og dermed ejerskab til for-
nyelsen.
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BJØRNØGADE:      8 BOLIGER

LYØGADE:    59 BOLIGER

SAMSØGADE:  120 BOLIGER

IALT:    187 BOLIGER MED 
    TILGÆNGELIGHED

AFD. 3:    704 BOLIGER
         
 

TILGÆNGELIGHED:    26,5 % 

SAMLET ANSKAFFELSESSUM  
= 219.684.000 KR.

FORDELING TILGÆNGELIGE BOLIGER  

ELEVATOR INDE I BYGNING
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INDE
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BOLIGOVERSIGT

   

 
 
 

 
Optælling – Helhedsplan Afd. 3 
 

 
 
 

  
Opgangs 

nr. 

 
Fremtidige 

værelser 

 
Type-

betegnelse 

 
Fremtidig 

M2 

 
Antal 

tilgængelige 
boliger 

Antal 
værelser før 
helhedsplan 
V = Værelser 
K = Kammer 

 
Antal 
m2 før 

helheds-
planen 

 
Lyøgade 

 

 
2, 4, 6, 8, 
10 og 14 

 
2 vær. 

 
 

 
A 

 
Ca. 60 

 
1 

 
2 Vær. 
(1V+1K) 

 
53 

 
B 

 
Ca. 69 

 
10 

 
3 Vær. 
(2V+1K) 

 
73 

 
3 vær. 

 

 
C 

 
Ca. 77 

 
20 

 
4 vær. 
(2V+2K) 

 
83 

 
D 

 
Ca. 88 

 
4 

 
4 Vær. 
(2V+2K) 

 
83 

 
E 

 
Ca. 89 

 
24 

 
3 Vær. 
(2V+1K) 

 
84 

 
Samsøgade 

 

 
24, 26, 
28, 30, 
32, 34, 
40, 42, 
44, 46, 

48 og 50 
 

 
2 vær. 

 
F 

 
Ca. 73 

 
30 

 
4 Vær. 
(2V+2K) 

 
79 

 
G 

 
Ca. 73 

 
30 

 
4 Vær. 
(2V+2K) 

 
79 

 
H 

 
Ca. 83 

 
60 

 
3 Vær. 
(2V+1K) 

 
79 

 
Bjørnøgade 

 

 
27 

 
2 vær. 

 

 
J 

 
Ca. 88 

 
4 

 
3 Vær. 
(2V+1K) 

 
79 

 
K 

 
Ca. 76 

 
4 

 
3 Vær. 
(2V+1K) 

 
79 

Boliger i 
Alt 

  10 Typer  187   

 
 
* Fremtidige boligstørrelser er opgjort af LE34 (17.06.2020) 
** Antal værelser efter er opgjort ud fra eksisterende tegningsgrundlag.  
*** boligstørrelser før helhedsplan er tilgået via OIS.dk  

Dato: 06.05.2020 rev. 22.06.2020 
  
Sags nr.: 1408 
  
Sag.:      Vivabolig – Afd. 3 
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VISION FOR BOLIGERNE

• TILGÆNGELIGE BOLIGER

• GENNEMLYSTE BOLIGER

• BEDRE RUMLIGE SAMMENHÆNGE / ÅBEN PLANLØSNING

• STØRRE BAD OG KØKKEN

• TOTAL RENOVERING



INDE
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TILRETTELSER EFTER WORKSHOPS
-

PRIORITETER
• DER SKAL VÆRE 3-RUMS BOLIGER

• FLYTBARE SKABE PÅ VÆRELSER

• OVERSKUDSPLADS VED ELEVATOR UDNYTTES TIL DEPOT 

• OVERFLADER - VALGMULIGHEDER

• OM MULIGT PLACERES OVN HØJT

• LYSE MATERIALER OG OVERFLADER

• EL-STIK PÅ ALTAN



INDE
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LYØGADE
    



EKSISTERENDE:  67 BOLIGER + 1 ERHVERV (BØRNEHAVE NR. 12 ST.TV. + TH & 10 ST. TV.) 

2468101214

BØRNEHAVE LYØGADE 12 ST. TV + TH & 10 ST.TV. 

LYØGADE
eKsisterende ForHold

12



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding 
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

2-RUMS BOLIG - CA. 69 M²
5 Stk.
- HUSLEJE - 4.747 kR. pR. MånEd

LYØGADE
2  tH. - (St. - 4. SAL)

inde

tyPe b

lille altan i stueetage

- om muligt udvides disse til 
samme størelse som øvrige etager

evt. vindue

myndigHedsdialog 
Pågår

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 13



LYØGADE
2  tH. - (St. - 4. SAL)

tyPe b - visualisering aF KøKKen

14



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

14 tv. - (St. - 4. SAL )
LYØGADE

inde

tyPe b

2-RUMS BOLIG - CA. 69 M²
5 Stk.
- HUSLEJE - 4.747 kR. pR. MånEd

lille altan i stueetage

- om muligt udvides disse til 
samme størelse som øvrige etager

evt. vindue

myndigHedsdialog 
Pågår

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 15



14 tv. - (St. - 4. SAL )
LYØGADE

tyPe b - visualisering aF KøKKen

16



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

LYØGADE 

3 RUMS BOLIG - CA. 77 M²
20 Stk.
 - HUSLEJE - 5.297 kR. pR. MånEd

4 + 6 + 8 + 10 tH. - (St. - 4. SAL)

inde

tyPe C

lille altan i stueetage

- om muligt udvides disse til 
samme størelse som øvrige etager

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 17



LYØGADE 
4 + 6 + 8 + 10 tH. - (St. - 4. SAL)

tyPe C - visualisering aF KøKKen

18



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

14 tH. - (1. SAL - 4. SAL )
LYØGADE

3-RUMS BOLIG - CA. 88 M²
4 Stk.
- HUSLEJE - 6.054 kR. pR. MånEd

inde

tyPe d

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 19



14 tH. - (1. SAL - 4. SAL )
LYØGADE

tyPe d - visualisering aF KøKKen

20



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

LYØGADE 

3-RUMS BOLIG - CA 89 M² 
24 Stk.
- HUSLEJE - 6.123 kR. pR. MånEd

2 + 4 + 6 + 8 tv. - (St. - 4. SAL) + 10 tv. (1. SAL - 4. SAL)

inde

tyPe e

lille altan i stueetage

- om muligt udvides disse til 
samme størelse som øvrige etager

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 21



LYØGADE 
2 + 4 + 6 + 8 tv. - (St. - 4. SAL) + 10 tv. (1. SAL - 4. SAL)

tyPe e - visualisering aF KøKKen
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SAMSØGADE BLOK 6 + 7

+



gadeside

Haveside

2 vÆr + 1 Kammer ~ 78,6 m² 2 vÆr + 1 Kammer ~ 78,9 m²

SAMSØGADE
EKSISTERENDE FORHOLD

24



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

samsøgade

2-RUMS BOLIG - CA. 73 M²
30 Stk.
- HUSLEJE - 5.022 kR. pR. MånEd

24, 28, 32, 40, 44 OG 48 tH. - (St. - 4. SAL )

inde

tyPe F

dePot i stueetage

- iKKe muligt

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 25



samsøgade
24, 28, 32, 40, 44 OG 48 tH. - (St. - 4. SAL )

tyPe F - visualisering aF KøKKen

26



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

samsøgade

2-RUMS BOLIG - CA. 73 M²
30 Stk.
- HUSLEJE - 5.022 kR. pR. MånEd

26, 30, 34, 42, 46 OG 50tH. - (St. - 4. SAL )

inde

tyPe g
dePot i stueetage

- iKKe muligt

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 27



samsøgade
26, 30, 34, 42, 46 OG 50tH. - (St. - 4. SAL )

tyPe g - visualisering aF KøKKen

28



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

samsøgade

2-RUMS BOLIG - CA. 83 M²
60 Stk.
 - HUSLEJE - 5.710 kR. pR. MånEd

24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48 OG 50 tv. - (St. - 4. SAL )

inde

tyPe H

BOLIGpLAn - 1:100

ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 29



samsøgade
24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48 OG 50 tv. - (St. - 4. SAL )

tyPe H - visualisering aF KøKKen
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samsøgade
24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48 OG 50 tv. - (St. - 4. SAL )

tyPe H - visualisering aF sKydelåger Foran  vasKemasKine og tørretumbler

31

åben sKydelåge

luKKet sKydelåge



BJØRNØGADE
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BJØRNØGADE
eKsisterende ForHold

2 vÆr + 1 Kammer ~ 79,5, 7m² 2 vÆr + 1 Kammer ~ 79,5 m²

33



tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

2-RUMS BOLIG - CA. 88 M²
4 Stk.
- HUSLEJE - 5.905 kR. pR. MånEd

bjørnøgade
27  tH. - 1. SAL - 4. SAL

inde

tyPe j
rePos ønsKes udnyttet til gÆste-

vÆrelser For Hele aFdelingen eller 
eKstra dePotrum.

evt. vinduer

myndigHedsdialog 
Pågår

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 34



bjørnøgade
27  tH. - 1. SAL - 4. SAL

tyPe j - visualisering aF KøKKen
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tiltag i boligen

- Nye entredøre.
- Nyt badeværelse med gulvvarme.
- Nyt køkken med nye hvidevare (eksl. køleskab)
- Nye garderobeskabe.
- Balanceret ventilation med varmegenvinding
- Ny EL installation i hele boligen.
- Ny kabling til IT, TLF og ADK
- Nyt vand og varme installation i hele boligen.
- Nyt afløbssystem.
- Alle tekniske installationer udskiftes.
- Alle boligerne ombygges så de bliver tilgængelige.
- Nye lydreducerende forsatsvægge ved lejlighedskel.
- Nye lyddæmpende lofter.
- Nye trægulve.
- Nye indvendige døre.
- Nye altandøre.
- Efterisolering af etagedæk mod kælder.
- Alle vægge får nyt tapet/filt og males.

bjørnøgade  

2-RUMS BOLIG - CA. 76 M²
4 Stk.
 - HUSLEJE - 5.148 kR. pR. MånEd

27  tv. - 1. SAL - 4. SAL

inde

tyPe K
rePos ønsKes udnyttet til gÆste-

vÆrelser For Hele aFdelingen eller 
eKstra dePotrum.

BOLIGpLAn - 1:100
ny HUSLEJE ER EkSkL. IGAnGvæREndE vIndUESUdSkIftnInG OG 
EvEntUEL ALtAnInddæknInG. 36



bjørnøgade  
27  tv. - 1. SAL - 4. SAL

tyPe K - visualisering aF KøKKen
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MATERIALER OG OVERFLADER
VALGMULIGHEDER

ved et ”ja” til HelHedsPlanen, Får i muligHed For at Få indFlydelse På 
valg aF materialer og overFlader til KøKKen, bad og toilet.

(eKs. 3-5 ForsKellige bordPlader)



INDE
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MATERIALER OG OVERFLADER
VALGMULIGHEDER

valgmuligHeder For KøKKen, badevÆrelse og oPbevaringssKabe. 
HvER EnkELt BEBOER fåR fLERE vALGMULIGHEdER fOR At SættE SIt EGEt pRæG på køkkEn OG BAdEvæRELSE UdEn At dEt påvIRkER HUSLEJEn. dERUdOvER vIL dEt 
væRE MULIGt At LAvE tILkøB tIL SIn BOLIG.

valgmuligHeder som iKKe PåvirKer Huslejen

BEBOERnE kAn væLGE MELLEM 3-5 fORSkELLIGE SkABSLåGER OG MELLEM 3-5 fORSkELLIGE LAMInAtfARvER på BORdpLAdEn. tIL SkABSLåGERnE kAn dER væLGES MEL-
LEM 2 fORSkELLIGE GREB.
BEBOERnE kAn væLGE MELLEM tRE fORSkELLIGE fARvER SOkkEL 
ALLE køkkEnvASkE UdføRES SOM En UndERLIMEt/pLAnLIMEt vASk. 
væGfLISER ER StAndARd HvId, MEn BEBOERnE kAn fRIt væLGE MELLEM 3 fORSkELLIGE kLInkER tIL GULv. 
på BAdEvæRELSEt kAn BEBOERnE tILkøBE EkStRA knAGER OG Et EkStRA BREdt vASkESkAB HvOR dEt ER MULIGt.

tilKøb som den enKelte beboer Kan vÆlge

I dE køkkEnER HvOR dEt ER MULIGt kAn BEBOERnE BLAnd AndEt tILkøBE SOkkELSkUffER, EkStRA SpOtS I køkkEn OG EntRE.
BEBOERnE fåR LIGELEdES MULIGHEd fOR At tILkøBE vInyL på køkkEn GULvEt, HER kAn væLGES MELLEM 3-5 fORSkELLIGE typER GULv.  
BEBOERnE kAn væLGE At tILkøBE EkStRA GARdEROBESkAB OG øvRIGt InvEntAR.

belysning

I pROJEktER ER dER IndEHOLdt At ALLE BAdEvæRELSER fåR IndByGnInGSSpOtS I LOftERnE SAMMEn MEd En SpEJLSkAB MEd BELySnInG

ALLE køkkEnER HAR SOM StAndARd LEd BELySnInG UndER OvERSkABE OG IndUktIOnS kOGEpLAdER.

det endelige Katalog For inventar tilvalg udarbejdes eFter aFstemningen, i samarbejde med en beboergruPPe.
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• Efterisolering af etagedæk, også 
mod kælder

• Lydisolering af etagedæk

• Forsatsvægge mod lejlighedsskel

FORBEDRINGER AF 
LYD & VARMEFORHOLD
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TILTAG I KÆLDER



42

UDE

INDGANGEN
PRINCIP FOR INDGANG TIL LYØGADE

TILMURET FACADE 
HULLER
Rød tegl med lys fuge

EKSISTERENDE ALTAN
(ny placering)

NY ELEVATOR

NOTE: 
- PÅ OPGANGE 14 LIGGER ELEVATOREN PÅ VENSTRE SIDE AF TRAPPEN

AFHÆNGIG AF ELEVATOR LEVERAN-
DØR, MULIG GENNEMBRYDNING 
AF TAG

endelig udFormning sKal Koordineres med myndigHederne
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UDE

INDGANGEN
PRINCIP FOR INDGANG TIL SAMSØGADE

NY ELEVATOR

POSTKASSE FLYTTES TIL 
MODSAT SIDE 

AFHÆNGIG AF ELEVATOR LEVE-
RANDØR, MULIG GENNEMBRYD-
NING AF TAG

endelig udFormning sKal Koordineres med myndigHederne
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SITUATIONSPLAN

oPtimering aF ParKering

oPdatering aF oPHolds- og 
aKtivitesPladser

ny bePlantning

ny CyKelParKering

endelig udFormning sKal Koordineres med myndigHederne og en beboerbruPPe

44



45

• nye entredøre.
• nyt badevÆrelse med gulvvarme.
• nyt KøKKen med nye Hvidevare (eKsKl. KølesKab)
• nye garderobesKabe.
• ventilation, i Hele boligen.
• ny el installation i Hele boligen.
• ny Kabling til it, tlF og adK
• nyt vand og varme installation i Hele boligen.
• nyt aFløbssystem.
• alle teKnisKe installationer udsKiFtes.
• alle boligerne ombygges så de bliver tilgÆngelige.
• nye lydreduCerende ForsatsvÆgge ved lejligHedsKel.
• nye lyddÆmPende loFter.
• nye trÆgulve.
• nye indvendige døre.
• nye altandøre.
• eFterisolering aF etagedÆK mod KÆlder.
• alle vÆgge Får nyt taPet/Filt og males.

• der etableres elevator til alle boliger

• nye FaCadedøre.
• tilPasning aF belÆgning til nye elevatorer.
• tilPasning aF belysning ved indgange til 

elevator og traPPe.

• etablering aF HandiCaP ParKeringsPladser.
• nye oPHolds- og aKtivitetsPladser.
• nye trygHedssKabende belysning

• nye lege- og aKtivitetsredsKaber.
• nye Højbede.

udeinde

området

HELHEDSPLANENS INDHOLD
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RENOVERINGSUDGIFTER - MED ELLER UDEN HELHEDSPLAN

renovering med 
eller uden  

HelHedsPlan

Husleje nyt bad nyt KøKKen  nye døre renovering 
med

HelHedsPlan

ny Husleje

69 m2 - uden 
HelHedsPlan

4.103 565 450 50 0 5.168

69 m2 - med

HelHedsPlan

4.103 0 0 0 644 4.747**

ForsKel 421*

renovering med 
eller uden  

HelHedsPlan

Husleje nyt bad nyt KøKKen nye døre renovering 
med  

HelHedsPlan

ny Husleje

88 m2  - uden  
HelHedsPlan

5.232 565 450 50 0 6.297

88 m2 - med

HelHedsPlan

5.232 0 0 0 821 6.053**

ForsKel 244*

*ForsKel i Husleje er ex. igangvÆrende vinduesudsKiFtning og eventuel altaninddÆKning.
**HelHedsPlanen indeHolder langt mere end blot bad og KøKKen – der er tale om en FuldstÆndig renoveret lejligHed.

Her Kan du se ForsKellen På Huslejestigning (Kr. Pr måned) ved almindelig renovering i ForHold til  
renovering med HelHedsPlanen.
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TIDSPLAN   
VEJLEDENDE

    tilKendegivelse om støtte Fra landsbyggeFonden     APRIL 2020

    1. orienteringsmøder    19. OG 25. MAJ 2020

    WorKsHoPs    26., 27. OG 28. MAJ + 2. JUNI 2020

    Forundersøgelser    25. MAJ - 8. JUNI 2020

    modtagelse aF aFstemningsgrundlaget    slut juni 2020

   ’åbent Hus’ til sPørgsmål om aFstemningsgrundlaget    2. juli 2020 Kl. 14.00 - 18.00

    orienteringsmøder inden uraFstemning    17. og 20. august 2020 Kl. 17.30 - 19.30

    uraFstemning om HelHedsPlanen    26., 27. og 28. august 2020

    genHusningssamtaler    Forventet oPstart slut 2020 

    ProjeKtering og udbud    eFteråret 2020 - sommer 2021

    byggestart og genHusning i etaPer    eFteråret 2021

DATO

    aFlevering aF sidste etaPe i byggeriet    iKKe Fastlagt. Ca. 2-3 års byggeri*

*renoveringen gennemFøres oPgangsvis med en Forventet byggePeriode På Ca. 6-8 måneder For Hver oPgang.

sommerFerie

er der Flertal For HelHedsPlanen, sKer der Følgende:



Genhusningsguide - Vi tager hånd om dig og din genhusning

”Kære beboer,
Som dine genhusningskonsulenter vil vi hjælpe og vejlede 
dig gennem hele dit genhusningsforløb. 

Vi har lavet denne guide, der viser den overordnede  
genhusningsproces. Du vil få en samlet genhusnings-
folder efter afstemningen i august 2020.” 

Du er velkommen til at kontakte os:

Gitte Vinther  Kristina Vittrup
Telefon: 9630 9471 Telefon: 8891 3901

Mail: genhusning3@vivabolig.dk

Kan du blive boende under renoveringen?
Da din bolig skal totalrenoveres, kan du ikke 
blive boende, imens arbejdet står på.
Du skal derfor genhuses permantent eller 
midlertidigt.

Permanent genhusning
Du flytter ind i en genhusningsbolig 
og flytter ikke tilbage.

Midlertidig genhusning
Du flytter ind i en genhusningsbolig 
og flytter tilbage til din eller en anden 
renoveret bolig i afdelingen.

Genhusningsproces:

Genhusnings-
samtaler

Om dine ønsker 
og behov

Hvis I stemmer 
ja til helheds-

planen

Boligtilbud og 
dato for 

fraflytning

 
Genhusnings-

aftale

Genhusnings-
samtaler

Om dine ønsker 
og behov

Boligtilbud og 
dato for 

fraflytning
Genhusnings-

aftale

Nedpakning 
af din bolig

Flyttefirma leverer 
flyttekasser

Nedpakning 
af din bolig

Flyttefirma leverer 
flyttekasser

Fraflytning  
med hjælp fra 

flyttefirma

Indflytning i 
midlertidig bolig 

med hjælp fra 
flyttefirma

Indflytning i  
din permanente 
genhusnings-

bolig

Genhusnings- 
periode

ca. 6-8 mdr.

Indflytning i  
din  

nyrenoverede 
bolig

Fraflytning fra 
midlertidig bolig 

med hjælp fra 
flyttefirma

Genhusning
varsles senest
3 måneder før

fraflytning
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