
  



  



 
 

Velkommen til beboermøde 
 

Renovering og ombygning 
 

Afd. 406 
 

10. september 2015  

  



Velkomst  
ved afdelingsformand 

Tonny Jensen 

  



Projektets stade og 
aftenens program  
ved projektleder  
Bent Laursen, 

Boligkontoret Fredericia 

  



Dagsorden 

 Velkomst  

ved afdelingsformand Tonny Jensen 

 

 Projektets stade og aftenens program  

ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret 

Fredericia 

 

 Præsentation af hovedentreprenør  

Egil Rasmussen A/S 

ved Kasper Juhl Nielsen og Nicolaj Beier 

 

  



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 Esben Nielsen, Århus Arkitekterne 

 - Indretning af de ombyggede boliger 

 - Facader 

 - Spørgsmål herom til Esben Nielsen 

 

 

 
  



Dagsorden - fortsat 

 

− Kaffepause  

 

− Udearealer  

ved landskabsarkitekt  Peter Skaaning Møller,  

Arkitekt Kristine Jensens tegnestue 

        - Friarealer 

        - Spørgsmål herom til  Peter Skaaning Møller 

 

 

  



Dagsorden - fortsat 

 Byggepladsen og tidsplanen  

ved projekteringsleder Kent G. Hansen, Rambøll 

        -Byggepladsen 

        -Spørgsmål herom til Kent G. Hansen 

 

 Genhusning  

ved genhusningskonsulent Bianca Lassen, 

Boligkontoret 

        -Genhusning 

        -Nyhedsbreve og beboermeddelelser 

        -Tryghedspakke 

        -Spørgsmål herom til Bianca Lassen 

  



Stade 

 Renoveringen vedtog I på et afdelingsmøde den 

6. november 2012 

 

 Projekteringen af renoveringen blev igangsat i 

december 2014 

 

 Vi har under projekteringsforløbet haft en del 

byggeudvalgsmøder med jeres 

afdelingsbestyrelse som har deltaget meget 

aktivt og positivt i vores projekteringsmøder og 

har haft stor indflydelse på indretning af 

boligerne og valg af materialer og udearealer. 

 

  



Stade 

 Den 29. januar 2015 afholdte vi licitation hvor 

der var 5 firmaer som afgav bud. 

 

 Økonomien blev af Landsbyggefonden og 

Kommunen godkendt i juni 2015. 

 

 Den huslejekonsekvens som i stemte om på 

afdelingsmødet i november 2012 holder. 

 

 Vi kan derfor gå i gang med at renovere 

afdelingen nu. 

 

  



Vejledende oversigt for budgetteret 
husleje stigninger pr. 1/1 2016 

  

Vejledende oversigt for budgetteret husleje stigninger pr. 1/1 2016 

Type 
Antal 

lejemål 
antal m2 

Leje pr. 

1/12-2015 

Forventet 

stigning  

Leje pr. 

1/1-2016 

2 Værelses –  

MF lejligheder 
36 52 kr. 3.200 kr. 0 kr. 3.200 

3 Værelses –  

TH og TV lejligheder  
72 92 kr. 5.148 kr. 0 kr. 5.148 



Vejledende oversigt for budgetteret 
husleje stigninger efter renovering 

  

Vejledende oversigt for budgetteret husleje stigninger efter renovering 

Type 
Antal 

lejemål  
antal m2 

Leje pr.  

1/1-2016 

Forventet 

stigning  

Leje  

2017 

2 Værelser –  

MF  lejligheder 
27 52 kr. 3.200 kr. -10 kr. 3.190 

3 Værelser –  

TH  og TV lejligheder  
53 92 kr. 5.148 kr. 188 kr. 5.336 



Vejledende oversigt for budgetteret 
husleje stigninger efter renovering 

  

Vejledende oversigt for budgetteret husleje stigninger efter renovering 

Ombyggede lejligheder m. 

elevator i opgang  

Antal 

lejemål  
antal m2 

Leje pr.  

1/1-2016 

Forventet 

stigning  

Leje  

2017 

MF lejlighed 9 71 kr. 4.903 

TV lejlighed 9 100 kr. 6.318 

TH lejlighed 9 110 kr. 6.790 



Præsentation af 
hovedentreprenør  

Egil Rasmussen A/S 
ved 

Kasper Juhl Nielsen 
og Nicolaj Beier 

 

  



Hovedentreprenør 

  



Historik  

  

o Egil Rasmussen a/s blev grundlagt i 1937 og kunne således fejre 75 års 

jubilæum i 2012 

 

 

o Hos Egil Rasmussen a/s er der ansat en solid og konstant 

medarbejderstab på ca. 200 veluddannede medarbejdere, hovedsageligt 

tømrere 

 

 

o Firmaets årlige omsætning er på ca. 300 – 350 mio. kr. 

 

 

o Egil Rasmussen a/s har domicil i Taulov 



Nøglepersoner 

  

Projektchef 

Jesper Jeppesen 

Projektleder 

Kasper Juhl Nielsen 

Byggeleder 

Nicolaj Beier 

Tilsyn/KS/Proces 

Nick Norby 

Gjødsbøl 

Egenproduktion 

Jesper Nielsen 



Udførelse og organisation 

  

Hovedentreprenør 

Egil Rasmussen a/s 

Jord & Kloak Anlægsgartner 

Murerarbejde Tømrerarbejde 

Nedbrydning EL 

VVS Ventilation 

Inventar Malerarbejde 

Elevator 



CSR - Partnerskabsaftale 

  

CSR =  Corporate Social Responsibility 

 

Partnerskabsaftalen udmøntes konkret i en indsats, eksempelvis: 

o Oprettelse af ordinære praktikpladser 

o Oprettelse af løntilskudsjob 

o Fritidsjob 

o Andre sociale tiltag, der kan øge beskæftigelsen og styrke udviklingen af 

lokalområdet. 



 
 
 
 

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 Sønderparken  

  



Luftfoto over afdeling 406 

  



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 

Ombygget blok: 

o Nyt vindfang 

 

Renoverede blokke: 

o Overdækning ved indgang til opgang 

  



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 installationer, 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  

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 

  



Trappeopgang 

Indgang til 

lejlighed 
Entré 

Teknik- 

skab 

Koste-

skab 

Hylde- 

skab 

Køkken 

Midtfor lejlighed 

  

Entréindretning 
Hylde- 

skab 

Bøjle- 

skabe 

Badeværelse 



Entréindretning 

  



Køkkenindretning 

  



Køkkenindretning 

  



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  

  



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  

  



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- 

skabe 

Køkken 

Midtfor lejlighed 

  

Hylde- 

skab 

Badeværelse 



Entréindretning 

  



Køkkenindretning 

  



Køkkenindretning 

  



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  

  



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  

  



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 

Bøjle- 

skab 

Køkken 

Hylde- 

skabe 

  

Badeværelse 



Køkkenindretning 

  



Badeværelsesindretning 

Fliseinddelingen er ikke retvisende  

  



Altanparti før  

Dør- og vinduesparti  

Altanparti nedtaget Altanparti Efter 

  



Valgmuligheder  

Der er udarbejdet, 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, hylder mm. 

 

  



Valgmuligheder  til køkkenet  

o Trækant 

o Lågefarve 

o Greb 

 

 

o Sokkel 

o Linoleum 

  



Beboer kan vælge mellem gulvklinker og vægfliser 

på badeværelset, desuden er der mulighed for at 

vælge trækanter og greb på skabslågerne. 

Valgmuligheder  til badeværelset 

Valgmuligheder  til entré og værelse 

Beboerne har samme mulighed for at vælge 

lågedesign samt greb som de har i køkkenet. 

  



Indretning af ombyggede 
boliger og facader ved arkitekt  

Esben Trier Nielsen, aarhus 
arkitekterne 

 -Indretning af de ombyggede boliger 

 -Facader 

 -Spørgsmål herom til Esben T. Nielsen 

  



  

Eksisterende køkken og bad 



  

Ombyggede lejligheder – køkken og bad 



  

Eksisterende indretning 



  

Ombygget lejlighed 



  

Ombygget lejlighed 



  

Ombygget lejlighed – ekstra værelse 



  

Ombyggede badeværelser 



  

Ombyggede badeværelser 



  

Ombyggede badeværelser 



  

Ombyggede køkkener 



  

Ombyggede køkkener 



  

Ombyggede køkkener 



  

Ombyggede køkkener 



Facaderenovering 
og opgange 

  



  

Ombyggede altanfacader 



  

Ombyggede altanfacader 



  

Ombyggede altanfacader 



  

Ombyggede indgangsfacader 



  

Renoverede indgangsfacader 



  

Opgange 



Kaffepause  

  



Udearealer  
ved landskabsarkitekt  
Peter Skaaning Møller,  

Arkitekt Kristine Jensens 
tegnestue 

 - Friarealer 

 - Spørgsmål herom til  Peter S. Møller 

  



Visioner for friarealer 

 
Omlægning af friarealer skal skabe 

• Mere fællesskab 

• Bedre tilgængelighed 

• Større naturpræg 

  



  



  



  



  



  



  



Byggepladsen og tidsplanen 
ved projekteringsleder  

Kent G. Hansen, Rambøll 

 - Byggepladsen 

 - Spørgsmål herom til Kent G. Hansen 

  



Byggeledere fra Rambøll 

Christian Andersen Mona Gammelgaard 

  



Byggepladsplan – etape 1 

  



Orientering omkring 
genhusningstidsplanen 

  



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  

  


