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Forslag 1 

 

Kommende renovering 

Arkitektfirmaet Friis Andersen har siden efteråret 2018 arbejdet på at få udarbejdet en 

tilstandsrapport for afdelingens 106 boliger, hvor der er foretaget boliggennemgang af en 

del boliger – derudover byggescreeninger for miljøfarlige stoffer m.m. 

 

Totalrenovering 

Der er tale om en omfattende renovering, der omhandler både tag, vinduer, opfyldning 

af gammel varmecentral, badeværelser, brugsvandsinstallation, vandmålere, 

afløbsinstallation, herunder faldstammer. 

 

Forarbejdet har taget noget længere tid end forventet. Derudover har det krævet en del 

tid til beregninger for at sikre, at vi kun renoverer det, der er nødvendigt, da en 

renovering naturligt betyder øget husleje.  

 

Økonomi 

Den totale renovering er anslået til 65 mio. kr., hvor organisationsbestyrelsen har 

besluttet at yde tilskud på 10 pct. – det vil sige 6,5 mio. kr., så der resterer 58,5 mio. 

kr., der skal finansieres over 30 år. Det vil give en væsentlig huslejestigning, jf. følgende 

beregning: 

 

Bolig m2 Leje nu Ny leje Ændring 

2 rums bolig Familieboliger 63,9 2.382 4.049 1.667 

3 rums bolig Familieboliger 70,7 2.642 4.491 1.849 

3 rums bolig Familieboliger 76,8 2.877 4.891 2.014 

4 rums bolig Familieboliger 85,5 3.152 5.358 2.206 

 

Renovering i etaper 

Renovering af tag, som er meget påtrængende, og udskiftning af vinduer kan 

igangsættes som etape 1, hvor den øvrige renovering, det vil sige etape 2, afventer 

færdiggørelse af tag- og vinduesudskiftning, da det vurderes, at disse renoveringer ikke 

er så påtrængende andet, end at det kan vente op til ca. 2-5 år.  

 

Økonomi 

Nyt tag, udskiftning af vinduer og opfyldning af gammel varmecentral er anslået til 37 

mio. kr., hvor organisationsbestyrelsen har besluttet at yde tilskud på 10 pct. – det vil 

sige 3,7 mio. kr., så der resterer 33,3 mio. kr., der skal finansieres over 30 år. Det vil 

give en huslejestigning, jf. følgende beregning: 

 

 

 



 

 

Forslag til afdelingsmødet for afdeling 4 – Enighedsvej, Sverigesvej, Norgesvej, 

Finlandsvej 

26. august 2019 kl. 18.00  

Restaurant Kikko, Vendsysselvej 9, 4800 Nykøbing F. 

 

 

Bolig m2 Leje nu Ny leje Ændring 

2 rums bolig Familieboliger 63,9 2.382 3.336 954 

3 rums bolig Familieboliger 70,7 2.642 3.700 1.058 

3 rums bolig Familieboliger 76,8 2.877 4.029 1.152 

4 rums bolig Familieboliger 85,5 3.152 4.414 1.262 

 

Nye vinduer vil naturligt give færre udgifter til varme. 

 

Køkken – individuel renovering 

Der er ikke i forbindelse med renoveringen taget højde for, at beboerne kan vælge at få 

nyt køkken mod huslejestigning, da tilstandsrapporten vurderer, at køkkenerne generelt 

er i god stand. 

 

Bemærkninger fra Administrationen: Administrationen anbefaler, at den 

påtrængende renovering gennemføres, men det er op til afdelingsmødet at beslutte ud 

fra de anslåede huslejestigninger, om administrationen skal arbejde videre med en 

totalrenovering, som på sigt vil være billigere, da der f.eks. ikke skal betales for 2 x 

byggeplads m.m. Alternativt at opdele renoveringen i 2 etaper, hvor etape 1 er tag og 

vinduer inkl. den igangsatte opfyldning af gammel varmecentral – og etape 2 er 

badeværelser, brugsvandsinstallation, vandmålere, afløbsinstallation, herunder 

faldstammer.  

 

Huslejestigningen vil først træde i kraft efter renoveringen er afsluttet – og der er 

udarbejdet endeligt byggeregnskab – det vil sige tidligst i 2021/22. 

 

Huslejeudvikling fra 2013 til 2020 

Som det fremgår af skemaet er huslejerne i 2020 lavere, end de var i 2013 – det vil sige 

efter 7 år, hvilket gør, at der huslejemæssigt er plads til at renovere boligerne. Det har 

bl.a. også været formålet med de effektiviseringstiltag, boligselskabet har gennemført 

siden 2013, hvor vi fik selvstændig administration. Derudover har 

organisationsbestyrelsen bevilget et tilskud til afdelingen på 10 pct. af 

renoveringsudgiften, svarende til hhv. 6,5 mio. kr. og 3,7 mio. kr. – ud fra de nuværende 

beregninger, hvilket også er værd at anerkende. 

 

Bolig m2 Leje 2013 Leje 2020 

2 rums bolig Familieboliger 63,9 2.765 2.382 

3 rums bolig Familieboliger 70,7 3.067 2.642 

3 rums bolig Familieboliger 76,8 3.342 2.877 

4 rums bolig Familieboliger 85,5 3.660 3.152 
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Byggeperiode 

Beboerne må påregne en byggeperiode, hvor hverdagen på de forskellige adresser bliver 

noget anderledes, da områderne vil bære præg af, at det er en byggeplads. Det vil sige, 

at der anslået vil gå 6 måneder, før håndværkerne går i gang – og selve renoveringen vil 

tage 1 – 2 år – alt efter, om vi taler totalrenovering eller opdeler renoveringen i 2 etaper. 

 

Administrationen har fuld tillid til, at vores erfarne rådgivere planlægger processen og 

tager de hensyn, der skal tages, så byggeperioden kommer til at foregå så nemt som 

muligt. 

 

Næste step 

Næste step er, at der skal nedsættes et byggeudvalg, hvorefter renoveringen skal 

udbydes i hovedentreprise.  

 

Forslag 2 

 

Forslag om køkkenrenovering 

Jeg stiller hermed forslag ang. køkkenrenovering. 

  

Der kunne jo ligeledes være andre i afdelingen, som på sigt gerne vil have muligheden 

for et nyt køkken. 

  

Da mit køkken snart har rund fødselsdag (20 år), er det snart færdigbetalt. Efter 20 års 

slidtage kunne jeg dog godt tænke mig at have mulighed for at få et nyt køkken 

installeret mod at fortsætte min egenbetaling, og stiller følgende forslag: 

 

Når det nuværende køkkenet er færdigbetalt (efter 20 år) vil man have mulighed for at 

anmode om et nyt køkken. 

  

Der er ingen tvang om at skulle have nyt køkken efter 20 år. Man kan vælge at beholde 

det nuværende køkken, når det er betalt. 

  

Det er udelukkende efter eget individuelle ønske og dermed egen betaling de næste 20 

år, som det er på de nuværende vilkår. 

  

Forslagsstiller: Kenneth Olsen, Enighedsvej 50 1tv. 

 

Bemærkninger fra Administrationen: Køkkenrenoveringen kræver dog, at minimum 

25-30 beboere tilmelder sig køkkenrenoveringen – også for at få de bedst mulige priser 

på de nye køkkener, som naturligt afhænger af antallet af køkkener, som køkkenfirmaet 

skal levere.  

 

  



 

 

Forslag til afdelingsmødet for afdeling 4 – Enighedsvej, Sverigesvej, Norgesvej, 

Finlandsvej 

26. august 2019 kl. 18.00  

Restaurant Kikko, Vendsysselvej 9, 4800 Nykøbing F. 

 

 

Forslag 3 

 

Bedre parkeringsforhold på Finlandsvej 

Der parkeres på begge sider af Finlandsvej til gene for vores naboer og genboer, som vi 

ønsker at have et godt forhold til. 

 

Når vi parkerer vores biler, kan vi ikke holde langs kantstenen, men må bruge en del af 

fortovet af hensyn til redningskøretøjers og renovationsbilers kørsel på Finlandsvej.  

 

Vores bilers styretøj er ikke konstrueret til gentagne gange at køre over kantstenen, 

uden der er etableret asfalteret opkørsel til parkering delvis på vej og fortov.  

 

Den bedste løsning kunne være, at der blev lavet parkeringsbåse på boligselskabets 

grund på Finlandsvej. 

 

Derfor anmoder vi om hjælp fra boligselskabet og eventuelt fra Guldborgsund Kommunes 

vejmyndighed. 

  

Forslagsstiller: Bjarke Olsen, Finlandsvej 10B, st. th. 

 

Bemærkninger fra Administrationen: Vejen måler 6,6 meter i bredden, og der holder, 

som det fremgår af forslaget, biler med det ene hjul oppe på fortovet. Der er en del 

op/nedkørsler på strækningen, men bilisterne kan godt være uheldige at komme til at 

holde mellem to biler, så det ikke er muligt at benytte disse op/nedkørsler. Derudover er 

det korrekt, at der ikke ville kunne komme en lastbil igennem, hvis alle biler parkerede 

ude på vejen.  

 

Der er tale om offentlig vej, derfor ligger udfordringen uden for boligselskabets 

beføjelser. Hvis kommunen skønner, at vejen er for smal til parkering i begge sider, kan 

de beslutte at gøre parkering forbudt i den ene side, hvilket minimerer antallet af p-

pladser yderligere.  

 

Der vil godt kunne etableres 14 p-pladser på Finlandsvej belagt med SF-sten, lysmaster 

og afvanding til kloak, som det fremgår af skitsen på næste side. Anslået udgift til 

etablering af de 14 p-pladser er anslået 370.000 kr. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det 

være hensigtsmæssigt at etablere p-pladserne i forbindelse med den kommende 

renovering, da området til den tid i givet fald skal bruges til skurby. 
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Forslag 4 

 

Svaler 

Jeg vil ikke selv være tilstede til mødet af personlige årsager. 

 

Men mit spørgsmål går på, hvornår der bliver lavet svalesikring på de resterende blokke. 

 

Problemet har hele tiden været ligeså slemt på denne side af Enighedsvej, og det siger jo 

nok sig selv, at det er værre nu, hvor de ikke kan bygge reder på den anden side. 

  

Forslagsstiller: Tommy Petersen, Norgesvej 22 B, 1. tv. 

 

Bemærkninger fra Administrationen: På afdelingsmødet i 2018 blev det besluttet at 

tage højde for svaler samtidig med en kommende tagrenovering.  
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Forslag 5 

 

Vaskerier – forhøjelse af prisen ved mere end 30 vaske pr. måned 

Afdelingen har et fællesvaskeri, hvor beboere kan vaske billigt som en del af det at bo til 

leje i afdelingen. Derfor er fællesvaskerierne kun for de beboere, der bor i afdelingen. 

Det vil sige, at det kun er tilladt at vaske beboernes eget tøj – ikke familiens, venners, 

bekendtes eller andres tøj. 

 

Desværre oplever vi, at der er beboere, der vasker uforholdsmæssigt meget i forhold til 

husstandens størrelse – det vil sige op til ca. 60 vaske pr. måned. Disse beboere er 

blevet tilskrevet løbende, men desværre har det ikke ændret adfærden. 

 

På den baggrund stiller organisationsbestyrelsen forslag om fra og med afdelingsmødet 

at forhøje prisen ved mere end 30 vaske pr. måned til 100 kr. pr. vask i håb om, at det 

vil ændre beboernes adfærd, så afdelingen fortsat kan holde den lave pris, som 

afdelingen i dag har i vaskeriet. 

 

Forslagsstiller: Organisationsbestyrelsen 

 

Bemærkninger fra Administrationen: Nuværende vaskepris på 12 kr. pr. vask 

fastholdes til og med 30 vaske pr. måned. 

 

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det blive indføjet i afdelingens husordensregler. 


