




 
 

Velkommen til beboermøde 
 

Renovering og ombygning 
 

Afd. 307 
 

24. marts 2015  



Velkomst  
ved afdelingsformand 

Lone Hartung 



Projektets stade og 
aftenens program  
ved projektleder  

Jørn Brynaa, 
Boligkontoret Fredericia 



Dagsorden 

 Velkomst  

ved afdelingsformand Lone Hartung 

 

 Projektets stade og aftenens program  

ved projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret 

Fredericia 

 

 Præsentation af hovedentreprenør STB Byg A/S 

ved Jens Winther og Lasse Lindkvist Hansen 



Dagsorden - fortsat 

 Renoveringens indhold  

ved projekteringsleder, Kent G. Hansen, Rambøll 

 - Generelt 

 - Indretning af de renoverede boliger 

 - Materialevalg og tilkøbsmuligheder 

 - Spørgsmål herom til Kent G. Hansen 

 

 Indretning af ombyggede boliger og facader  

ved arkitekt Odd Pedersen, Sahl Arkitekter 

 - Indretning af de ombyggede boliger 

 - Facader 

 - Spørgsmål herom til Odd Pedersen 

 

 

 



Dagsorden - fortsat 

 

− Kaffepause  

 

− Udearealer  

ved landskabsarkitekt Karsten Thorlund,  

Arkitekt Kristine Jensens tegnestue 

        - Friarealer 

        - Spørgsmål herom til Karsten Thorlund 

 

 



Dagsorden - fortsat 

 Byggepladsen og tidsplanen  

ved projekteringsleder Kent G. Hansen, Rambøll 

        -Byggepladsen 

        -Tidsplanen 

        -Spørgsmål herom til Kent G. Hansen 

 

 Genhusning  

ved genhusningskonsulent Bianca Lassen, 

Boligkontoret 

        -Genhusning 

        -Nyhedsbreve og beboermeddelelser 

        -Tryghedspakke 

        -Spørgsmål herom til Bianca Lassen 

 

 Tak for i aften, og kom godt hjem! 

 



Stade 

 Renoveringen besluttes på et afdelingsmøde  

d. 7. november 2012 

 

 Projekteringen blev igangsat i februar 2014 

 

 Afdelingsbestyrelsen har deltaget aktivt og 

positivt i projekteringsmøder, og har 

haft indflydelse på indretning, materialer og 

udearealer 

 

 EU-udbud i efteråret 2014 og licitation i 

november 

 



Stade 

 Økonomien godkendes af Landsbyggefonden 

og Fredericia Kommune marts 2015. 

 

 Den aftalte huslejestigning holder 

 

 Og så kan vi gå i gang !  



Fremtidig husleje, renoverede lejemål 

2 værelses lejlighed på 36 m2 ændres med: 302 kr. pr. md. til kr. 2.348 

2 værelses lejlighed på 51 m2 ændres med: 518 kr. pr. md. til kr. 3.160 

3 værelses lejlighed på 91 m2 ændres med: 615 kr. pr. md. til kr. 5.324 

4 værelses lejlighed på 107 m2 ændres med: 645 kr. pr. md. til kr. 6.190  

5 værelses lejlighed på 121 m2 ændres med: 682 kr. pr. md. til kr. 6.948  

Den oplyste husleje er + forbrug. 



Fremtidig husleje, ombyggede lejemål 

En lejlighed på 70,6 m2 vil koste: kr. 4.891 pr. md. + forbrug 

En lejlighed på 99,4 m2 vil koste: Kr. 6.274 pr. md. + forbrug 

En lejlighed på 109 m2 vil koste: kr. 6.731 pr. md. + forbrug 



Præsentation af 
hovedentreprenør  

STB Byg A/S 
ved Jens Winther og  

Lasse Lindkvist Hansen 



Hovedentreprenør 

15 

NØGLETAL 2014: 

- Omsætning: ca. 250 mio. kr. 

- Medarbejdere: ca. 100 stk. 

  



Vision og værdier 

16 



STB BYG – Organisation i afd. 307 

17 

LASSE L. HANSEN 

PROJEKTCHEF 

MARTIN FOGH 

PROJEKTLEDER 

Overordnet ansvarlig for 

produktion i STB BYG 

NICOLAJ  

BEIER 

PROJEKTLEDER 

Plads ansvarlig for 

Korskærparken 

KRISTIAN 

LUNDFOLD 

PROJEKTLEDER 

STØTTE FUNKTION 

INDKØB, CSR MM. 

SAMARBEJDER MED BOLIGFORENING OG KOMMUNE OM JOBORDNINGER  



 
 
 
 

Renoveringens indhold  
ved projekteringsleder,  

Kent G. Hansen, Rambøll 
       - Generelt 

- Indretning af de renoverede boliger 

- Materialevalg og tilkøbsmuligheder 

- Spørgsmål herom til Kent G. Hansen 



Generel orientering 
omkring renovering og 

ombygning  
 



Luftfoto Korskærparken 



Luftfoto over afdeling 307 



Installationer i terræn  

o Kloakrenovering 

o Nye fjernvarmeledninger 

o Nye vandledninger 

o Ny belysning i terræn 



Klimaskærm 

Alle blokke: 

o Dræning og fugtisolering af kælder 

o Efterisolering og nye facader (gavle og 

indgangsfacade) 

o Ventilationshus på taget ved hver opgang 

o Nye vinduer, herunder også kældervinduer 

o Nye tage med ensidigt fald 

 



Klimaskærm 

Ombyggede blokke: 

o Ny altanfacade 

o Nyt vindfang 

 

Renoverede blokke: 

o Overdækning ved indgang til opgange 

 



Orientering om den 
endelige indretning af de 

renoverede lejligheder  
 



Lejlighederne – Renoverede  

Døre og vinduer herunder: 

o Nye døre mellem opgang og bolig 

o Nyt dør- og vinduesparti mellem lejlighed og altan 

o Nye døre i hele lejligheden 

 

Ny entré med: 

o Nye skabselementer 

o Nyt gulv 

o Nyt nedhængt loft med indbyggede spots 

o Ny røgalarm 



Lejlighederne – Renoverede  

Nye køkkener med: 

o Nye elementer m. trækanter og laminat på låger 

o Nye granitbordplader 

o Nyt gulv 

o Nymalet 

o Ny emhætte 

o Ny belysning under overskab 

o Nye installationer, herunder el og afløb 

o Ny vask med nyt blandingsbatteri 



Lejlighederne – Renoverede  

Nye badeværelser med: 

o Nye fliser på vægge og nye klinker på gulv 

o Ny bruseniche med termostat-blandingsbatteri 

o Nye indstallationer, herunder el og afløb 

o Nyt væghængt toilet 

o Ny bordplade med vask og underskabe 

o Nyt gulvvarmesystem 

o Nyt nedhængt loft med indbyggede spots  

o Nyt spejl  

o Plads for vaskemaskine og tørretumbler i 

lejlighederne th. og tv. 

 

 



Lejlighederne – Renoverede  

Nye gæstetoiletter med:  

o Nye klinker på gulv 

o Nymalede vægge 

o Ny vask 

o Nyt spejl  

o Ny belysning over spejl 

o Nyt gulvstående toilet 

o Nyt gulvvarmesystem   

 



Lejlighederne – Renoverede  

Hele lejligheden med:  

o Maleristandsættelse 

 

 



Nye installationer i lejlighederne  

o Ny fjernvarmeunit med produktion af varmt 

brugsvand 

o Ny fjernvarme- og vandmåler i hver lejlighed 

o Nyt varmeanlæg med nye radiatorer og gulvvarme 

på badeværelserne 

o Nye vand- og afløbsinstallationer 

o Ny eltavle samt nyt el i køkken og på badeværelse 

o Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og 

indblæsning i opholdsrum 

  

 



Nye IT stik i boligen 

o Der etableres nye TV og dataudtag i stuen og 

værelserne i boligen  

o Der etableres et monopolstik for udbyderne (Stofa, 

TDC, Tre-for/Waoo) i teknikskakten 

o Der er mulighed for en udvidelse af udbyder, da der 

er fremført disponible føringsveje op i hver bolig 

o Det er muligt at trække et kabel til parabol fra 

teknikskakten og op til taghuset     

 



Indretning i lejlighed til højre 



Entréindretning 

Trappeopgang 

Indgang til 

lejlighed 

Entré 

Teknik- 

skab 

Koste-

skab 

Hylde- 

skab 

Bøjle- 

skab 

Køkken Badeværelse 

Midtfor lejlighed 

eller gæstetoilet 



Entréindretning 



Køkkenindretning 



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  



Gæstetoiletindretning 



Dør- og vinduesparti  

Altanparti nedtaget Altanparti nedtaget 

Altanparti Før Altanparti Efter 



Indretning i lejlighed til venstre 



Entréindretning 

Trappeopgang 

Indgang til 

lejlighed 

Entré 

Teknik- 

skab 

Koste-

skab 

Hylde- 

skab 

Bøjle- 

skab 

Køkken 

Badeværelse 

Midtfor lejlighed 

eller gæstetoilet 



Entréindretning 



Køkkenindretning 



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  



Gæstetoiletindretning 



Dør- og vinduesparti  

Altanparti nedtaget Altanparti nedtaget 

Altanparti Før Altanparti Efter 



Indretning i lejlighed midtfor 



Entréindretning 

Trappeopgang 

Indgang til 

lejlighed 

Entré 

Teknik- 

skab 

Koste-

skab 

Hylde- og 

bøjle 

skab 

Bøjle- 

skab 

Køkken 

Badeværelse 

Hylde- 

skab 

Hylde- 

skab 



Køkkenindretning 



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  



Altanparti før  

Dør- og vinduesparti  

Altanparti nedtaget Altanparti Efter 



Indretning i lejlighed midtfor 
1. Værelses 



Entréindretning 

Trappeopgang 

Indgang til 

lejlighed 

Entré 

Teknik- 

skab 

Koste-

skab 

Køkken 

Badeværelse 

Hylde- 

skab 



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  



Køkkenindretning 



Orientering omkring 
tilkøbsmuligheder 



Valgmuligheder  

Der udarbejdes, i samarbejde med byggeudvalget, 

et tilvalgskatalog, hvori beboerne kan vælge blandt 

andet lågedesign og greb – dette er gratis, 

beboerne kan også vælge at tilkøbe for eksempel 

garderobeskabe til værelser. 

 



Valgmuligheder  til køkkenet  

o Trækant 

o Lågefarve 

o Greb 

 

 

o Sokkel 

o Linoleum 



Det er endnu ikke besluttet hvad hvert enkelt 

beboer kan vælge imellem på badeværelset, men 

beboerne kan som et minimum vælge mellem et 

udvalg af forskellige gulvklinker. 

Valgmuligheder  til badeværelset 

Valgmuligheder  til entré 

Beboerne har samme mulighed for at vælge 

lågedesign samt greb som de har i køkkenet. 



Indretning af ombyggede 
boliger og facader  

ved arkitekt Odd Pedersen, 
Sahl Arkitekter 

  -Indretning af de ombyggede boliger 

 -Facader 

 -Spørgsmål herom til Odd Pedersen 



Eksisterende lejligheder - køkken & bad 



Ombyggede lejligheder - køkken & bad “zone” 



Eksisterende lejligheder 



Ombyggede lejligheder 



Ombyggede lejligheder – ekstra værelse 



Ombyggede lejligheder 



Ombyggede lejligheder – ny “vådzone” 



Ombygget th-lejlighed – badeværelse 



Ombygget th-lejlighed – badeværelse 



Ombygget th-lejlighed – badeværelse 



Ombygget mf-lejlighed – badeværelse 



Ombygget mf-lejlighed – badeværelse 



Ombygget mf-lejlighed – badeværelse 



Ombygget mf-lejlighed – badeværelse 



Ombygget tv-lejlighed – køkken 



Ombygget tv-lejlighed – køkken 



Ombygget mf-lejlighed – køkken 



Ombygget mf-lejlighed – køkken 



Ombygget th-lejlighed – køkken / alrum 



Ombygget th-lejlighed – værelse / altan 



Facaderenovering 
og opgange 

renoverede blokke 



Facaderenovering renoverede blokke 



Renoverede blokke – skema A 



Renoverede blokke – skema B 



Facadeudskiftning - teglelementer 



Facadeudskiftning, indgangsfacade - renoveret blok 



Færdig renoveret renoveret blok 



Færdig renoveret renoveret blok - indgangsparti 



Færdig renoveret renoveret blok – nye gelændere 



Facaderenovering 
ombyggede blokke 



Facaderenovering ombyggede blokke 



Ombyggede blokke – skema A 



Ombyggede blokke – skema B 



Facadeudskiftning, indgangsfacade - ombygget blok 



Facadeudskiftning, indgangsfacade - ombygget blok 



Facadeudskiftning, indgangsfacade - ombygget blok 



Færdig ombygget blok - indgangsfacade 



Færdig ombygget blok - gavlfacade 



Færdig ombygget blok - altanfacade 



Færdig ombygget blok - altanfacade 



Udearealer  
ved landskabsarkitekt  

Karsten Thorlund,  
Arkitekt Kristine Jensens 

tegnestue 

 - Friarealer 

 - Spørgsmål herom til Karsten Thorlund 



Kaffepause  



Visioner for friarealer 

 
Omlægning af friarealer skal skabe 

• Mere fællesskab 

• Bedre tilgængelighed 

• Større naturpræg 



Korskærparken 



Omdannelse af gårdrum 

 
• Ramper på tværs af gårdrum 

• Nye skræntplantninger 

• Aktivitetsfelter og opholdspladser 



Omdannelse af gårdrum 

















Byggepladsen og tidsplanen 
ved projekteringsleder  

Kent G. Hansen, Rambøll 

 - Byggepladsen 

 - Tidsplanen 

 - Spørgsmål herom til Kent G. Hansen 



Byggepladsplan – etape 1 



Byggepladsplan – etape 2 



Byggepladsplan – etape 3 



Orientering omkring 
genhusningstidsplanen 



Genhusningstidsplan 



Genhusningstidsplan 



Genhusning  
ved genhusningskonsulent 

Bianca Lassen,  
Boligkontoret Fredericia 

 - Genhusning 

 - Nyhedsbreve og beboermeddelelser 

 - Tryghedspakke 

 - Spørgsmål herom til Bianca Lassen 



Genhusningstidsplan 

Beboer meddelelser 

Tømning af kælder/haver 

Varslinger fra entreprenøren 

  

 

 

 

         Folder om genhusning 

Spørgeskema Nyhedsbreve 

 Hjælp i Medborgerhuset hver mandag kl.15-17 



FOLDER  
   Hvor skal du bo 

 Spørgeskema 

GENHUSNINGSAFTALE 
 Midlertidig genhusning 

 Selvstændig genhusning 

 Undgå genhusning 

 

MIDLERTIDIG  ADRESSEÆNDRING 

    Meddelelse forsikringsselskab 

 

MEDDELELSE OM ÆNDRET HUSLEJE 
 Boligstøtte reguleres automatisk 

 Ved ny bolig ansøges på ny 

 

 INTERNET,TV,TELEFONI 

 

 

 

 

 

TRYGHEDSPAKKEN 



Universal transport 
& flytteforretning aps  

 

Universal Transport & 

Flytteforretning ApS 

Stiftsvej 11,7100 Vejle  

Tlf.: 75 84 33 11  

 

 

 Flyttekasser leveres 

efter aftale  4 uger før 

 

 Ansvarsforsikring 

 Professionelle 

medarbejdere 

 Sikker flytning 

 

 

 

 

 

 

 



Tak for i aften  


