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Velkomst v/ 
afdelingsformanden



Valg af dirigent 



Dagsorden

• Velkomst / afdelingsformanden

• Valg af dirigent

• Valg af referent

• Valg af stemmeudvalg

• Orientering om:

• Baggrund og historik

• Landsbyggefondens støtte til og håndtering af 

renoveringssager

• Byggeteknisk gennemgang af afdelingen

• Renoverede boliger

• Ombyggede boliger tilgængelige boliger

• Udearealer og grundkøb

• Særprojekt gæsteværelse



Dagsorden

• Overordnet procestidsplan

• Genhusning – tryghedspakken

• Samlet økonomi, finansiering og fremtidig husleje

• Afstemning

• Byggeudvalg



Valg af referent



Valg af stemmeudvalg



Orientering om:



Baggrund og historik:  

Orientering om:



Baggrund og historik: 
1961 Indretning af 2 lejligheder i tagetage, Dronningensgade 78a og 78b

1963 Opførelse af 9 garager

1978 Ombygning af Fynsgade 67a og 67b fra værelser til lejligheder

1988 Udskiftning af vinduer

1988-89 Montering af aluminiumsafdækning over eksisterende balustre på altaner

1993 Lukning af affaldsskakte

1993 Opstilling af miljøstationer

1995 Køkkenrenovering

1999 Badeværelsesrenovering

2002 Indretning af kontorer for Fredericia Sygehus i 67c og 67d – i alt 3 værelser

2002 Etablering af dørtelefonanlæg og integrerede postkasser



Landsbyggefondens støtte til 
og håndtering af 

renoveringssager:

:

Orientering om:



Landsbyggefonden

– proces

Opgaven er at få renoveret og fremtidssikret jeres afdeling således, at økonomien er i balance. 

Fase 1: UDARBEJDET OG INDSENDT

Foreløbig byggeteknisk helhedsplan med tilhørende budget (overslag) og bilag. Afdelingen er besigtiget. På baggrund heraf 

er det vurderet hvilke bygningsdele, der har størst behov for renovering. Samtidig blev indretningsforslag , boligtypeoversigt 

samt tilstandsvurdering udført. 

Fase 2: GENNEMFØRT

Landsbyggefondens foreløbige behandling. I den forbindelse har det været nødvendig med yderligere dokumentation og 

overslag over forventede anlægsudgifter. 

Fase 3: 

Udarbejdelse af supplerende dokumentation med udgangspunkt i Landsbyggefondens tilbagemelding. 

Fase 4: HER ER VI NU!

Færdiggørelse af helhedsplan, skitseforslag og beboerdemokratisk proces, som afsluttes med godkendt skema A. 

Fase 5: 

Projektering og udbud som afsluttes med godkendt skema B. 

Fase 6: 

Udførelse, som afsluttes med godkendt skema C. 



Landsbyggefonden

– støtte muligheder

Arbejder, som har mulighed at opnå støtte, opdeles i:

Opretning: Skader der er forårsaget af svigt, som forstås som fejl i materiale, udførelse eller projektering i forhold til den 

gældende standard på opførelsestidspunktet. 

Miljø: Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer, kriminalpræventive 

foranstaltninger, eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres. 

Ombygning / Sammenlægning: Ombygning kan være i forbindelse med at skabe tilstrækkeligt areal i forbindelse med 

etablering af badefaciliteter, samt i forbindelse med etablering af tilgængelighed. På baggrund af konkret vurdering, kan 

lejligheder også ombygges således at omfanget passer bedre til den fremtidige efterspørgsel. 

Tilgængelighed: Afdelingen har en udfordring vedrørende tilgængelighed. Landsbyggefonden kan støtte etablering af 

tilgængelighed hvor det skønnes, at kunne styrke afdelingens konkurrenceevne. Det overordnende princip for tilgængelige 

boliger er, at der ved indretning af ”tilgængelige” lejligheder sikres, at en ”selvhjulpen” kørestolsbruger kan komme fra p-plads 

og frem til, ind, rundt i lejemålet og ud på altanen uden hjælpere. Dette medføre en ny indretning samt etablering af indvendig 

elevator som betjener alle etager. 

Arbejder eller dele af arbejder, som der normalt ikke kan opnå støtte, opdeles i: 

Modernisering: Bygningsdele der er funktionsduelige, men ønskes moderniseret. Fx nye altaner, hvis der ikke var altaner i 

forvejen. 

Vedligehold: Aldersbetingede mangler eller nedslidte bygningsdele. 



Byggeteknisk gennemgang 
af afdelingen:  

:

Orientering om:



Tilstandsrapport 

Tagkonstruktion – udtjent, utætheder

Tagrender og nedløb – udtjent 

Tagvinduer – udtjent 

Murværk – kuldebroer

Massiv murværk i stueetage og 1.sal

– hulmur på 2.sal – u-isoleret

Termografering af gavl og facadeVinduer – utætheder, udtjente



Tilstandsrapport 

Kældervinduer – fra opførelsen Badeværelsesgulve – klinker 

løse, skrukke 

Installationer – vandinstallationer 

delvis udskiftet i 1999, men 

største delen er fra opførelsen

Kloak – Betonrør fra opførelsen 

Eksempler på tilstande

OB3: Mangler dele af stenmate-

riale i rør. 

FS3: Stor forskydning ved 

forskudte samlingerAltaner – fra opførelsen 



Tilstandsrapport 

Resultatet af tilstandsundersøgelsen kan sammenfattes til følgende:

• Tagsten er udtjente og trænger til udskiftning, der er ikke mulighed for efterisolering med 

nuværende konstruktion. Tagrender og nedløb er mørnede og bør udskiftes

• Murværk: Facader og gavle er uisolerede og med kuldebroer, gavle ommures med nyt 

isolering da forsatsvægge fjernes, facader bør repareres

• Døre, vinduer, vinduespartier og kældervinduer er udtjente og bør udskiftes

• Badeværelsesgulve: Klinker er løse, skrukke og bør renoveres, inkl. vandtætningssystem

• Vandinstallationer er delvis udskiftet, resten bør også udskiftes

• Varmeinstallationer er fra opførelsen og bør udskiftes

• Elinstallationer udskiftes og opdateres til nuværende standard

• Ventilationsanlæg skal installeres i lejlighederne

• Kloaksystem er udtjent og skal fornyes

• Altaner skal renoveres

• Køkkener skal renoveres 



Renoverede boliger

Orientering om:  



Skitseprojekt – forudsætninger  

Oversigtsbillede – med matrikelinddeling

Blok 1 – Dronningensgade 78a, 78b

Renoveres



Dronningensgade 78a og 78b – Principper for facade og indretning af tagetage

Skitseprojekt – skemaer med lejlighedstyper og antal



Skitseprojekt – forudsætninger  

– hvad indebærer en renovering

RENOVERING – blok 1- indretningen fastholdes

Kloakrenovering 

Ommuring af gavle, inkl. fundamenter og efterisolering

Demontering af eventuelle forsatsvægge i lejligheder på gavle

Tag, tagdækning og efterisolering

Udskiftning af døre og vinduer i facader

Udskiftning af VVS-installationer i kælder

Maling af opgange

Renovering af udearealer

Renovering af eksisterende lejemål – 14 boliger:

Elinstallationer i kælder til bolig

Nye køkkener 

Ventilationsanlæg, inkl. nedhængt loft i entré

Renovering af badeværelsesgulve

Nye altaner til alle boliger, inkl. nyt facadeparti



Skitseprojekt – indretning

Dronningensgade 78a og 78b – Principper for indretning af tagetage



Skitseprojekt – facader

Dronningensgade 78a og 78b – Principper for facade



Ombyggede boliger, 
tilgængelige boliger

Orientering om:  



Skitseprojekt – forudsætninger  

Oversigtsbillede – med matrikelinddeling

Blok 3 – Fynsgade 67c, 67d

Ombygges til tilgængelighed

Blok 2 – Fynsgade 67a, 67b

Ombygges til tilgængelighed



Skitseprojekt – forudsætninger  

– hvad indebærer en ombygning?
OMBYGNING – blok 2 og 3- helt ny indretning

Kloakrenovering

Ommuring af gavle, inkl. fundamenter og efterisolering

Demontering af eventuelle forsatsvægge i lejligheder på gavle 

Tag, tagdækning og efterisolering

Udskiftning af døre og vinduer i facader

Udskiftning af VVS-installationer i kældre

Maling af opgange

Renovering af udearealer

Ombygning – ny indretning af lejlighed – 32 boliger:

Nye installationer – vand, varme, el

Nye køkkener

Ventilationsanlæg, inkl. nedhængte lofter

Nye badeværelser

Nye altaner til alle boliger, inkl. nyt facadeparti

Elevatorer, inkl. skakt, taggennemføring for tårn, nye lofter og gulve i 

trappeopgang

Nyt indgangsparti og diverse facadeændringer i forbindelse med 

elevatorarbejder



Skitseprojekt – skemaer med lejlighedstyper og antal

Fynsgade 67a, st.tv., 1.tv., 2.tv – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67a, tv. 

Fynsgade 67a, st.tv., 1.tv., 2.tv – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67a, tv.  

Fynsgade 67a, 3.tv. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – indretning, 67a, th.

Fynsgade 67a, st.th., 1.th., 2.th. – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67a, th. 

Fynsgade 67a, 3.th. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – indretning, 67b, tv. 

Fynsgade 67b, st.tv., 1.tv., 2.tv – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67b, tv. 

Fynsgade 67b, 3.tv. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – indretning, 67b, th. 

Fynsgade 67b, st.th., 1.th., 2.th. – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67b, th.  

Fynsgade 67b, 3.th. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – indretning, 67c, tv. 

Fynsgade 67c, st.tv., 1.tv., 2.tv – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67c, tv. 

Fynsgade 67c, 3.tv. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – indretning, 67c, th. 

Fynsgade 67c, st.th., 1.th., 2.th. – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67c, th. 

Fynsgade 67c, 3.th. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – indretning, 67d, tv. 

Fynsgade 67d, st.tv., 1.tv., 2.tv – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67d, tv. 

Fynsgade 67d, 3.tv. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – indretning, 67d, th. 

Fynsgade 67d, st.th., 1.th., 2.th. – Principper indretning af lejligheder



Skitseprojekt – indretning, 67d, th.

Fynsgade 67d, 3.th. – Principper indretning af lejlighed i tagetage



Skitseprojekt – facader 

Fynsgade 67a, 67b, 67c og 67d – Principper for facadeudformning



Skitseprojekt – snit

Fynsgade 67a, 67b, 67c og 67d – Principper for snit i bygninger



Udearealer og grundkøb 

Orientering om:  



Skitseprojekt – forudsætninger  

Oversigtsbillede – med matrikelinddeling

Blok 3 – Fynsgade 67c, 67d

Ombygges til tilgængelighed

Blok 2 – Fynsgade 67a, 67b

Ombygges til tilgængelighed

Blok 1 – Dronningensgade 78a, 78b

Renoveres



Skitseprojekt – forudsætninger  

• Grundkøb af områder til fremtidig ophold

• Workshop med beboerne 

• Indretning af udearealer – i dialog med byggeudvalget



Særprojekt 
gæsteværelse

Orientering om:  



Særprojekt gæsteværelse

• Oplæg til indretning af gæsteværelse i kælder

• Forbehold for myndighedsgodkendelse

• Forbehold for anlægsøkonomi

• Drøftes med byggeudvalget



Overordnet procestidsplan



Procesplan



Genhusning 
tryghedspakken



Genhusning
Hvad sker der, når du skal genhuses?

Bianca Lassen

Boligkontoret Fredericia

Tlf.: 76 22 12 15

Mail: bla@boligfa.dk

mailto:bla@boligfa.dk


Kommunikation

Beboer meddelelser

Huslejevarsel

Boligstøtte

Tømning af kælder

Storskrald

Forsikring

Hjælp til læsning

Folder om genhusning

spørgeskema nyhedsbreve



TRYGHEDSPAKKEN

✓FOLDER 
▪ Hvor skal du bo

▪ Spørgeskema

✓GENHUSNINGSAFTALE
▪ Midlertidig genhusning

▪ Permanent genhusning

✓ADRESSEÆNDRING

✓MEDDELELSE OM ÆNDRET HUSLEJE
▪ Boligstøtte reguleres automatisk

▪ Ved ny bolig ansøges på ny

✓ INTERNET,TV,TELEFONI



FLYTTEFIRMA

✓ Flyttekasser 

leveres efter 

aftale  4 uger før

✓ Ansvarsforsikring

✓ Professionelle 

medarbejdere

✓ Sikker flytning



Samlet økonomi, finansiering 
og fremtidig husleje



Økonomi for renovering af afd. 502 Østerbo

Samlet udgift for renoveringen kr. 63.054.000

Brug af egne henlæggelser kr. -2.000.000

Tilskud fra egen trækningsretten og Landsbyggefonden kr. -1.800.000

I alt til belåning kr. 59.254.000

Årlig ekstraudgift:

Årlig ekstra ydelse på lån kr. 59.254.000 kr. 2.767.000

I alt kr. 2.767.000

Finansiering: 

Ekstra udgift i alt kr. 2.767.000

Besparelse på årlige henlæggelser kr. -138.000

Kommende besparelser forbedringslån konto 125 kr. -177.000

Årlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden og 

dispositionsfonden kr. -1.442.000

I alt yderligere årlige driftsudgift kr. 1.010.000



Oversigt ny husleje oversigt efter renovering af afdelingen

Antal værelse Antal stk. M2 Nuværende Stigning i kr Samlet leje pr mdr..

leje

Uden elevator Blok 1

1 værelser -
Uændret 3 45 kr. 2.621 kr. 524 kr. 3.145

2 værelser-
Uændret 3 53 kr. 2.889 kr. 578 kr. 3.467

4 værelser -
Uændret 3 96 kr. 4.311 kr. 862 kr. 5.173

4 værelser -
Uændret 2 104 kr. 4.504 kr. 901 kr. 5.405

5 værelser -
Uændret 3 99 kr. 4.504 kr. 901 kr. 5.405

Med Elevator - Blok 2

2 værelser 3 74 222 kr. 5.159

2 værelser 2 79 158 kr. 5.407

2 værelser 2 84 168 kr. 5.654

3 værelser 6 90 540 kr. 5.951

3 værelser 3 102 306 kr. 6.544

Med Elevator - Blok 3

2 værelser 2 73 146 kr. 5.110

2 værelser 3 74 222 kr. 5.159

3 værelser 6 84 504 kr. 5.654

2 værelser 2 84 168 kr. 5.654

3 værelser 3 102 306 kr. 6.544

Ny husleje efter renovering. 
(uden forbrug)



Afstemning



Der stemmes om renovering af Dronningsgade og ombygning af 

Fynsgade

Hver lejlighed har 2 stemmer 

Stemmes der ”JA” på stemmesedlen, stemmer man FOR, at 

Dronningsgade renoveres og FOR, at Fynsgade ombygges.

Stemmes der ”NEJ” på stemmesedlen, stemmer man IMOD, at 

Dronningsgade renoveres og IMOD, at Fynsgade ombygges.

Afstemning



Byggeudvalg



Tak for i aften ☺


