
Kommende husleje for…

RENOVEREDE lejligheder:

2-vær. 52 m2 = 3.190 kr./md. + forbrug
2-vær. 77 m2 = 4.531 kr./md. + forbrug
3-vær. 92 m2 = 5.336 kr./md. + forbrug

OMBYGGEDE tilgængelige 
lejligheder med elevator:

70,7 m2 = 4.903 kr./md. + forbrug
100,1 m2 = 6.318 kr./md. + forbrug
109,9 m2 = 6.790 kr./md. + forbrug

En evt. lejeforhøjelse kan blive dækket 
i kraft af øget boligsikring/boligydelse, 
men det afhænger af ens økonomiske 
og sociale forhold. 

Spørg kommunen.

På det ekstraordinære afdelingsmøde blev 38 fremmødte beboere 
orienteret i detaljer om de planlagte ombygninger og renoveringer, 
hvorefter man skulle stemme for eller imod helhedsplanen. 

Afstemningen viste 55 stemmer for, 6 stemmer imod og 1 blank stemme. 

Dermed er helhedsplanen for afd. 406 godkendt inkl. ombygning og 
renovering af afdelingens i alt 108 boliger. Boligkontoret Fredericia er 
nu gået i gang med projektering og licitation.

RENOVERING eller OMBYGNING?
De omfattende renoveringer og ombygninger er ikke mulige uden 
generøs støtte fra Landsbyggefonden. Støtten forudsætter, at 75 % af 
boligerne bliver renoveret, mens ca. 25 % bliver helt ombygget, så de 
bliver ’tilgængelige’ med en elevator, så selvhjulpne kørestolsbrugere 
kan komme fra p-plads og frem til, ind i og rundt i lejemålet uden 
hjælpere. 

Alle lejligheder i afd. 406 får…
•	Nyt køkken inkl. nyt linoleum og ny emhætte.
•	Nyt badeværelse m. bruseniche, gulvvarme og nye installationer.
•	Plads til vaskemaskine og tørretumbler hvor muligt.
•	Nyt ventilationsanlæg m. varmegenvinding.
•	Egen fjernvarmemåler.
•	Egen vandmåler.
•	Renovering af altandør/evt. udskiftning af vinduesparti mod altan.
•	Evt. dørtelefon, ny entrédør og nye vinduer.
•	Renovering af evt. gæstetoiletter.

Ombyggede lejligheder får desuden…
•	Elevator	i	opgangen.
•	Ny	ruminddeling	–	fx	køkken	og	badeværelse	midt	i	boligen.
•	Skabsrum/walk-in-closet	i	th.-lejlighederne.
•	Udskiftning	af	alle	indvendige	overflader	–	fx	gulve.
•	Vinduer/franske	vinduespartier	i	gavlene.
•	Større	boligareal,	der	tages	fra	altanen.
•	Ny	altan	med	hårdtræsdæk,	glasværn	og	solafskærmning.

HELE afd. 406 får…
•	 Facaderenovering

Lejligheder på Søndermarksvej 92-98 og 106-112 skal renoveres.
Lejligheder på Søndermarksvej 100-104 skal ombygges.
Renovering og ombygning starter ultimo 2014 og slutter  ultimo 2016.

Helhedsplan godkendt 
med stort flertal

Afd. 406

Renovering og ombygning 
går i gang i slutningen af 2014

RESUMÉ: Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 406, Sønderparken, 6. 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  Hjælp til flytning

Renoveringen og ombygningen af afd. 406 Korskær-
parken betyder, at du som beboer er nødt til midlerti-
digt	at	flytte	ud	af	din	lejlighed	(genhusning).

Boligkontoret Fredericias ’TRYGHEDSpakke’ gør det dog 
nemt for dig:
•	Du	kan	gratis	låne	flyttekasser.	Du	skal	bare	pakke	

alle dine ting ned i kasserne.
•	 Et	flyttefirma	flytter	alle	dine	kasser	og	møbler	til	din	
midlertidige	lejlighed	–	og	tilbage	igen.

•	Har du et svækket helbred, og ingen til at hjælpe 
dig med at pakke, så kan du søge om hjælp på 
Bolig kontoret Fredericia.

Bor du i en lejlighed, der skal renoveres, og ønsker du 
ikke	at	blive	genhuset	og	at	 flytte	 tilbage	 i	den	 reno-
verede lejlighed bagefter, så kan du sige din lejlighed 
op med et forkortet opsigelsesvarsel på 1½ md. mod 
normalt 3 mdr. De halvanden måned regnes fra den 
planlagte genhusningsdato.

Bor du i en lejlighed, der skal ombygges, og som bliver 
mere	 tilgængelig,	 så	bliver	du	–	 formelt	 set	 –	 sagt	op.	
MEN hvis du gerne vil tilbage til samme adresse, så har 
du fortrinsret, og du er derfor sikret din gamle adresse, 
blot er lejligheden en anden, end da du forlod den sidst.

•	 Skal din lejlighed renoveres, skal du genhuses 8-12 uger.
•	 Skal din lejlighed ombygges, skal du genhuses i 12-

16 uger.

Under genhusningen betaler du samme husleje som 
nu – altså kun husleje ét sted.

J  Byggeudvalg 

I projektets byggeudvalg sidder også afdelingsbesty-
relsen,	der	har	medindflydelse	på	indretning,	farver	og	
materialemuligheder. Kontakt din afdelingsbestyrelse, 
hvis du har spørgsmål vedrørende dette.

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.


