
Kommende husleje for…

RENOVEREDE lejligheder:

1-vær. 30 m2 = 2.027 kr./md. + forbrug
1-vær. 35 m2 = 2.299 kr./md. + forbrug
2-vær. 52 m2 = 3.221 kr./md. + forbrug
3-vær. 91 m2 = 5.336 kr./md. + forbrug
4-vær. 107 m2 = 6.204 kr./md. + forbrug
5-vær. 121 m2 = 6.964 kr./md. + forbrug

De fleste vil få en del af en evt. lejefor
højelse dækket i kraft af øget boligsik
ring/boligydelse, men det afhænger af 
ens økonomiske og sociale forhold. 

Spørg kommunen.

På det ekstraordinære afdelingsmøde blev 54 fremmødte beboere 
orienteret om de planlagte renoveringer af afdelingens ventilations
anlæg, kloaker, vinduer mod altanen og udendørsarealer samt ud
skiftning af tag og installering af individuelle fjernvarme og vand stik. 
Modsat de øvrige afdeling er i Korskærparken skal afd. 214 i denne 
omgang ikke have nyt bad og nye køkkener, da de nuværende er 
fra 2008. Efter orientering var der afstemning for eller imod helheds
planen. 

Afstemningen viste 67 stemmer for, 23 stemmer imod og 2 blanke 
stemmer. 

Helhedsplanen for afd. 214 er dermed godkendt for afdelingens 173 
boliger. Boligkontoret Fredericia er nu gået i gang med projektering 
og licitation.

RENOVERING
Den omfattende renovering er ikke mulig uden generøs støtte fra 
Landsbyggefonden.

Alle lejligheder i afd. 214 får…
•	Nyt ventilationsanlæg m. varmegenvinding.
•	Nyt varmeanlæg og egen fjernvarmemåler.
•	 Individuel vandmåler.
•	Nye radiatorer (dog ikke i badeværelser).
•	Nyt entrégulv.
•	Evt. nyt vinduesparti mod altanen.

Hele afd. 214 får…
•	Nyt tag og bedre tagisolering.
•	 Renoverede udearealer – legeplads, belysning, belægning, dræn mv.
•	Nye/renoverede kloaker. 
•	 Isolerede kældervægge.
•	Medborgerhus.

Renoveringen starter primo 2014 og afsluttes ultimo 2015.

EKSTRA gode nyheder
1: Med godkendelsen af helhedsplanen får beboere i afd. 214 sene
re  også mulighed for at søge en af de ’tilgængelige’ lejligheder med 
elevator, når disse står færdige i andre afdelinger i Korskærparken.

2: Efter store lejlighedsrenoveringer i 2008, hvor afd. 214 fik nye bade
værelser og køkkener, er fraflytningsprocenten næsten halveret – fra 
21,97 % til 11,56 % – og afdelingen har nu den laveste fraflytnings
procent for alle afdelinger i Korskærparken og Sønderparken.

Helhedsplan godkendt 
med stort flertal

Afd. 214

Renovering går i gang i 2014

RESUMÉ: Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 214, Korskærparken, 12. november 2012

Ovenstående huslejer er baseret på det aktu
elle huslejeniveau. Evt. kommende regu lære 
huslejestigninger, som den enkelte afdeling 
måtte beslutte, kommer oveni.
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DU får…

J   Billig husleje trods øget kvalitet

Da Boligkontorets Dispositionsfond og Landsbygge
fonden støtter renoveringen og ombygningen gene
røst, får du som lejer en lav husleje i forhold til den 
kvalitet, du får. 

Den gennemsnitlige huslejepris er sat til ca. 725 kr./m2 – 
renoverede lejligheder lidt lavere og ombyggede lejlig
heder lidt højere. 

J   Indflydelse på dine  
vand- og varmeudgifter 

Efter renovering og ombygning kan du som beboer 
selv påvirke dine udgifter til vand og varme. Frem over 
betaler du kun for forbruget i din lejlighed, og du kan 
følge forbruget via lejlighedens egen individuelle fjern
varmemåler og vandmåler. 

J  Byggeudvalg 

Mange beboere ville på aftenen gerne i byggeudval
get, der har medindflydelse på indretning, farver og 
materialemuligheder. Det endte derfor med skriftlig af
stemning, og byggeudvalget består nu af:

Fra afd.bestyrelsen: Tommy Raun
 Per Hermansen
 Paul Aksel Andersen

Fra de fremmødte: Robin Sørensen
 Gudrun Lassen
 Lene Raun

Suppleanter: 1. Lone Faurskov 
 2. Mogens Madsen
 3. Zemarai
 4. Carl Johan Frytle

Kontakt byggeudvalget, hvis du har spørgsmål.

J   Flere informationer

Indtil renoveringerne er færdige, vil vi 
løben de informere om status, tidsplaner 
og andre dele af renoveringen – fx i form 
af nyhedsbreve, opslag, foldere og møder.

Du kan læse mødereferatet i fuld længde på 
www.boligfa.dk

Vil du gerne læse referatet i trykt form, så kontakt Bolig
kontoret på 7622 1200.

Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til os, 
hvis du har spørgsmål.


