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Intro
I Aars Boligforening ønsker vi at sikre, at boligforeningens afdelinger består 
af sunde, attraktive og tidssvarende boliger – til glæde for jer og fremtidige 
lejere. 

I  Aars Boligforening har vi derfor i tæt samarbejde med bygherrerådgiver 
Kuben Management, Krogh Madsen Arkitekter og Brix & Kamp – Rådgivende 
ingeniører set nærmere på jeres afdelings renoveringsbehov.

De fleste boliger i afdelingen er i fin stand, men enkelte bygningsafsnit 
fremstår i dag utidssvarende, nedslidte og lever ikke op til dagens 
boligstandarder. Derfor har boligerne behov for at blive moderniseret og 
renoveret, så boligerne også i fremtiden vil være attraktive steder at bo.  

På den baggrund har vi i tæt dialog med Landsbyggefonden udarbejdet 
en helhedsplan for afdelingen, og fået tilsagn til hvilke renoveringsforslag 
Landsbyggefonden vil støtte økonomisk. 

Landsbyggefonden er en selvejende institution, som udvikler og støtter 
det almene boligbyggeri i Danmark. Det gør de ved bl.a. at yde økonomisk 
støtte til renoveringer, der ligger ud over det almindelige vedligehold.

I jeres afdeling har Landsbyggefonden tilkendegivet, at de vil yde økonomisk 
støtte til renoveringen af de fem bygningsafsnit, der er oplistet nedenfor. 

• Otto Jørgensens Vej 2-16
• Enebærvej 1-19
• Lucernevangen 4-10
• Borgergade (Kroghen) 11B-G
• Kirkevej (Under Bøgen) 2-8

De øvrige bygningsafsnit/adresser i afdeling 210 er derfor ikke en del af 
helhedsplanen og vil ikke blive renoveret. Huslejen i de bygningsafsnit/
adresser, som ikke bliver renoveret, vil derfor ikke blive berørt. 

I dette hæfte kan du læse nærmere om, hvilke renoveringstiltag vi anbefaler, 
der gennemføres på Enebærvej som en del af helhedsplanen.  

Beboerafstemning:
D. 25. oktober skal I som beboere i afdeling 210 tage stilling til, om I stemmer 
for eller imod gennemførelsen af helhedsplanen. 
Det er kun muligt at stemme ved personligt fremmøde, og det er derfor ikke 
muligt at stemme på vegne af andre med en fuldmagt. På afstemningsmødet 
er I meget velkommen til at have en bisidder med.
Vi glæder os til at se jer!
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Boligerne på Enebærvej er opført i 1983 og omfatter 3 stk. dobbelthuse samt 
4 stk. række-/klyngehuse med i alt 10 boliger. Boligerne varierer i størrelse og 
fordeler sig på 1-, 2- og 3-væreses boligtyper.  

En fremtidssikring af boligerne på 
Enebærvej indebærer, at boligerne 
renoveres, så der gøres op med de 
byggetekniske svigt og skader, der 
præger bygningerne i dag. 

En tilstandsvurdering af boligerne har 
påvist en række nedslidte bygningsdele. 
Her kan det  bl.a. fremhæves, at boliger-
nes vinduer og døre er i dårlig stand, og 
fugerne i facadens murværk og gavle er 
mange steder defekte og porøse. Derud-
over er der påvist mindre skader/revner 
enkelte steder på bygningernes sokler, 
og tagene har en ringe restlevetid. For at 
løse problemerne, vil der blive gennem-
ført en række tekniske forbedringer. 

Som en del af renoveringen vil boligerne 
blive indvendigt moderniseret, så boli-
gerne fremstår tidssvarende og moderne. 

De nuværende badeværelser og køkke-
ner på Enebærvej er snart 40 år gamle og 
fremstår i oprindelig stand. Derfor vil alle 
boliger få nyt køkken og badeværelse, og 

alle boliger vil blive malet og få nye gulve, 
lofter og indvendige døre. Efter renove-
ringen vil boligerne således fremstå som 
nyrenoverede lejligheder.  

De fire 3-værelsesboliger på Enebærvej 
(nr. 1, 3, 5 og 7) vil som en del af renove-
ringen desuden blive nyindrettet med en 
ny og mere åben planløsning, hvor køk-
kenet ligger i åben forbindelse med stu-
en (se plantegning s. 6).  

Renoveringen af Enebærvej 17-19 in-
debærer desuden, at de to nuværende 
1-værelses ungdomsboliger på 39 m2 
sammenlægges til én større og mere at-
traktiv bolig på 78 m2. Sammenlægnin-
gen skal sikre, at boligen henvender sig 
til en bredere målgruppe og forbedre 
boligens udlejningspotentiale. 

Sammenlægningen af de to små boliger 
vil betyde, at det samlede antal boliger 
på Enebærvej falder fra 10 til 9 boliger.

Om renoveringen



Tiltag:
Renoveringstiltagene på Enebærvej 1-15 
omfatter følgende: 

Indvendige tiltag:

• Nyt køkken og nye hvidevarer

• Nyt badeværelse - med montering af 
mekanisk udsugning og ny sanitet 

• Nye gulve

• Ny indvendig malerbehandling

• Nye lofter

• Nye indvendige døre 

• Udskiftning af installationer

• Efterisolering af lofter

Ekstra tiltag på Enebærvej 1, 3, 5 og 7:

• Ny indretning med åbent køkken-alrum

• Opførelse af ny fælles carport

Udvendige tiltag:

• Nye vinduer og døre

• Nye fuger i murværk (facaden)

• Reparation af revner og skader ved 
sokkel

• Nyt tag 

• Nye tagrender og nedløb

 
 
Eksisterende udearealer bevares.

 

Sammenlægningen af 
Enebærvej 17 og 19 in-
debærer følgende 
renoveringstiltag:

• Ny indretning

• Nyt køkken og bad

• Nye overflader (vægge, 
gulve og lofter)

• Nyt skur og carport

• Ny terrasse

• Nye fuger i murværk 
(facade)

• Nyt tag

• Efterisolering af loft

• Nye installationer

5
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Ny plantegning

6 m²
Redskab.

6 m²
Redskab. 8 m²

Værelse
10 m²

Køkken

22 m²
Stue

13 m²
Soveværelse

10 m²
Køkken

10 m²
Entre 5 m²

Bad

9 m²
Værelse

13 m²
Soveværelse

22 m²
Stue

9 m²
Værelse5 m²

Bad

10 m²
Entre

33 m²
Køkken

13 m²
Soveværelse

10 m²
Køkken

10 m²
Entre5 m²

Bad

8 m²
Værelse

13 m²
Soveværelse

22 m²
Stue

6 m²
Redskab.

6 m²
Redskab.

Redundant Room
Stue

ENEBÆRVEJ 5
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 7
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 1
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 3
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

6 m²
Redskab.10 m²

Entre5 m²
Bad

ING         

Udarb.:Dato: Mål:

Tegn nr.:

Sagsnr.:

ARK         

NB: MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET          

1 : 200

Enebærvej 5 og 7 - Ekst. forhold
19.28

Tilgængelighedsrenovering

28.09.2021 AS
16

16

Enebærvej, Gedsted
Aars Boligforening

Krogh Madsen Arkitekter A/S Oustrupvej 28 9600 Aars Kontakt info@km-ark.dk 98 62 18 66

1 : 200
Stue ekst. forhold -Enebærvej 5 og 7

1

ING         

Udarb.:Dato: Mål:

Tegn nr.:

Sagsnr.:

ARK         

NB: MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET          

1 : 200

Facade mod Nord
19.28

Tilgængelighedsrenovering

xx.xx.xxxx Author
200

200

Enebærvej, Gedsted
Aars Boligforening

Krogh Madsen Arkitekter A/S Oustrupvej 28 9600 Aars Kontakt info@km-ark.dk 98 62 18 66

1 : 200
Nord

1
1 : 200

Syd
2

1 : 200
Vest

3
1 : 200

Øst
4

Eksisterende forhold: Enebærvej 1-7

Fremtidige facader på Enebærvej

Fremtidige forhold: Enebærvej 1-7

ENEBÆRVEJ 1
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 3
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 5
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 7
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

12 m²
KØKKEN

32 m²
STUE

13 m²
SOVEVÆRELSE

5 m²
BAD

9 m²
VÆRELSE

6 m²
SKURTEK

G
VM

13 m²
SOVEVÆRELSE

5 m²
BAD

8 m²
VÆRELSE 12 m²

KØKKEN

32 m²
STUE

6 m²
SKUR

6 m²
SKUR 6 m²

SKUR

8 m²
VÆRELSE

5 m²
BAD

13 m²
SOVEVÆRELSE

12 m²
KØKKEN

32 m²
STUE

6 m²
SKUR

9 m²
VÆRELSE

13 m²
SOVEVÆRELSE

5 m²
BAD

12 m²
KØKKEN

32 m²
STUE

TEK

G
VM TEK

G
VM

TEK

G
VM

ING         

Udarb.:Dato: Mål:

Tegn nr.:

Sagsnr.:

ARK         

NB: MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET          

1 : 200

Enebærvej 1, 3, 5 og 7
19.28

Tilgængelighedsrenovering

28.09.2022 AS
14

14

Enebærvej, Gedsted
Aars Boligforening

Krogh Madsen Arkitekter A/S Oustrupvej 28 9600 Aars Kontakt info@km-ark.dk 98 62 18 66

1 : 200
Stue Énebærvej 5 og 7

1

10 m2

22 m2
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6 m²
Redskab.

6 m²
Redskab. 8 m²

Værelse
10 m²

Køkken

22 m²
Stue

13 m²
Soveværelse

10 m²
Køkken

10 m²
Entre 5 m²

Bad

9 m²
Værelse

13 m²
Soveværelse

22 m²
Stue

9 m²
Værelse5 m²

Bad

10 m²
Entre

33 m²
Køkken

13 m²
Soveværelse

10 m²
Køkken

10 m²
Entre5 m²

Bad

8 m²
Værelse

13 m²
Soveværelse

22 m²
Stue

6 m²
Redskab.

6 m²
Redskab.

Redundant Room
Stue

ENEBÆRVEJ 5
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 7
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 1
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 3
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

6 m²
Redskab.10 m²

Entre5 m²
Bad

ING         

Udarb.:Dato: Mål:

Tegn nr.:

Sagsnr.:

ARK         

NB: MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET          

1 : 200

Enebærvej 5 og 7 - Ekst. forhold
19.28

Tilgængelighedsrenovering

28.09.2021 AS
16

16

Enebærvej, Gedsted
Aars Boligforening

Krogh Madsen Arkitekter A/S Oustrupvej 28 9600 Aars Kontakt info@km-ark.dk 98 62 18 66

1 : 200
Stue ekst. forhold -Enebærvej 5 og 7

1

ENEBÆRVEJ 1
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 3
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 5
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

ENEBÆRVEJ 7
3 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 83 m2

12 m²
KØKKEN

32 m²
STUE

13 m²
SOVEVÆRELSE

5 m²
BAD

9 m²
VÆRELSE

6 m²
SKURTEK

G
VM

13 m²
SOVEVÆRELSE

5 m²
BAD

8 m²
VÆRELSE 12 m²

KØKKEN

32 m²
STUE

6 m²
SKUR

6 m²
SKUR 6 m²

SKUR

8 m²
VÆRELSE

5 m²
BAD

13 m²
SOVEVÆRELSE

12 m²
KØKKEN

32 m²
STUE

6 m²
SKUR

9 m²
VÆRELSE

13 m²
SOVEVÆRELSE

5 m²
BAD

12 m²
KØKKEN

32 m²
STUE

TEK

G
VM TEK

G
VM

TEK

G
VM

ING         

Udarb.:Dato: Mål:

Tegn nr.:

Sagsnr.:

ARK         

NB: MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET          

1 : 200

Enebærvej 1, 3, 5 og 7
19.28

Tilgængelighedsrenovering

28.09.2022 AS
14

14

Enebærvej, Gedsted
Aars Boligforening

Krogh Madsen Arkitekter A/S Oustrupvej 28 9600 Aars Kontakt info@km-ark.dk 98 62 18 66

1 : 200
Stue Énebærvej 5 og 7

1

Eksisterende forhold: Enebærvej 9-19

Fremtidige forhold: Enebærvej 9-17

OVN

TEK

G

VM6 m²
BAD

12 m²
SOVEVÆR.

8 m²
GANG

29 m²
STUE / KØKKEN

3 m²
SKUR

KØKKEN

STUE

ENEBÆRVEJ 11
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

CARPORT

VM

TEK

G
OVN

12 m²
SOVEVÆR.

6 m²
BAD

8 m²
GANG

29 m²
STUE / KØKKEN

KØKKEN

3 m²
SKUR

VM

TEK

G

ENEBÆRVEJ 9
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

ENEBÆRVEJ 13
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

OVN

12 m²
SOVEVÆR. 6 m²

BAD

8 m²
GANG

29 m²
STUE / KØKKEN

3 m²
SKUR

VM

TEK

G

OVN

ENEBÆRVEJ 15
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

ENEBÆRVEJ 17
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 78 m2

6 m²
BAD

12 m²
SOVEVÆR.

3 m²
SKUR

8 m²
GANG

29 m²
STUE / KØKKEN

OVN
G

TEK

3 m²
SKUR

KØKKEN KØKKEN

VM
6 m²
BAD

12 m²
SOVEVÆR.

5 m²
GANG

40 m²
STUE / KØKKEN

KØKKEN

TERRASSE

CARPORTCARPORT CARPORT CARPORT

ING         

Udarb.:Dato: Mål:

Tegn nr.:

Sagsnr.:

ARK         

NB: MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET          

1 : 200

Enebærvej 15 og 17
19.28

Tilgængelighedsrenovering

28.09.2021 AS
15

15

Enebærvej, Gedsted
Aars Boligforening

Krogh Madsen Arkitekter A/S Oustrupvej 28 9600 Aars Kontakt info@km-ark.dk 98 62 18 66

1 : 200
Stue Enebærvej 15-17

1

7 m²
Entre

7 m²
Køkken

12 m²
Soveværelse

5 m²
Bad

24 m²
Stue

6 m²
Redskabsrum

7 m²
Entre

7 m²
Køkken

12 m²
Soveværelse

5 m²
Bad

24 m²
Stue

6 m²
Redskabsrum

6 m²
Redskabsrum

7 m²
Køkken

12 m²
Soveværelse

5 m²
Bad

24 m²
Stue

7 m²
Entre

7 m²
Entre

6 m²
Redskabsrum

7 m²
Køkken

12 m²
Soveværelse

5 m²
Bad

24 m²
Stue

24 m²
Stue / Køkken

4 m²
Entre

3 m²
Bad

3 m²
Bad

4 m²
Entre

23 m²
Stue / køkken

6 m²
Redskabsrum

6 m²
Redskabsrum

ENEBÆRVEJ 15
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

ENEBÆRVEJ 19
1 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 39 m2

ENEBÆRVEJ 17
1 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 39 m2

ENEBÆRVEJ 13
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

ENEBÆRVEJ 11
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

ENEBÆRVEJ 9
2 VÆRELSES BOLIG

BRUTTO: 70 m2

ING         

Udarb.:Dato: Mål:

Tegn nr.:

Sagsnr.:

ARK         

NB: MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET          

1 : 200

Enebærvej 15 og 17 - ekst. forhold
19.28

Tilgængelighedsrenovering

09.03.2021 as
17

17

Enebærvej, Gedsted
Aars Boligforening

Krogh Madsen Arkitekter A/S Oustrupvej 28 9600 Aars Kontakt info@km-ark.dk 98 62 18 66

1 : 200
Stue ekst. forhold Enebærvej 15 og 17

1

29 m2
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Hvad skal der ske nu?

Inden renoveringen kan påbegyndes, 
skal der findes en entreprenør, der skal 
stå for renoveringen af afdelingen. Der-
for vil den samlede renoveringsopgave 
blive sendt i udbud, hvilket giver forskel-
lige entreprenørvirksomheder mulighed 
for at give et bud på, hvordan de vil løfte 
opgaven. 

Som led i at finde den entreprenør, der 
skal stå for renoveringen, venter der et 
arbejde med at udarbejde et udbuds-
materiale, som beskriver og definerer 
den samlede renoveringsopgave. Her-
efter skal opgaven sendes i udbud, hvil-
ket skal hjælpe os til at finde den entre-
prenør, som kan løfte renoveringsopga-
ven bedst.

Når entreprenørvirksomheden er valgt, 
venter der entreprenøren et arbejde 
med at klargøre og forberede udførel-
sen af renoveringen. Der skal tegnes, 
regnes og planlægges, så der ligger en 
klar og detaljeret plan for renoveringen. 
Entreprenøren vil bl.a. lave en tidsplan, 
der angiver, hvornår renoveringen af 
din bolig forventes at foregå. Der venter 
således en del forberedende arbejde, 
inden renoveringen kan begynde. 

Vi forventer at være klar til at påbegyn-
de renoveringen til sommer 2025. Reno-
veringen vil stå på i cirka 1 år, hvorefter 
du vil have mulighed for at flytte ind i 
din nyrenoverede bolig i sensommeren 
2026.

Deltagelse i følgegruppe 
Som beboer i afd. 210 har du mulighed 
for at deltage i en følgegruppe, hvor du 
kan være med til at præge renoverin-

gen af din afdeling. 

Der er plads til max. tre beboere i følge-
gruppen.  Hvis du ønsker at høre mere 
om denne mulighed og evt. deltage i 
følgegruppen, skal du være meget vel-
kommen til at sende en mail til Henrik 
Larsen, Inspektør, Aars Boligforening. 

Tidsplan:
Nedenstående tidsplan er et foreløbigt bud, 
og tidsplanen vil derfor kunne ændre sig.

Marts 2024:
Renoveringsstart:  

Lucernevangen 4-10, 
Borgergade og Kirkevej

25. oktober 2022:
Beboergodkendelse af 

renovering

1. oktober 2023:*
Udbud

Vinter 2022:
Udarbejdelse af 

udbudsmateriale

Juli 2025:
Indflytning

Vinter 2023:
Valg af  entreprenør

Juli 2025:
Renoveringstart:

Otto Jørgensens Vej 
og Enebærvej

August 2026:
Indflytning

*Renoveringsopgaven kan tidligst udbydes pr. 1. oktober 2023. Det skyldes, at renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden 
udskydes som et tiltag for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren, jf. bekendtgørelse om udskydelse af renoveringsprojekter i 
den almene boligsektor.
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Genhusning

Imens renoveringen af din bolig pågår, 
vil din nuværende bolig ikke være be-
boelig. Derfor sørger vi for, at du kan 
bo midlertidigt i en af boligforeningens 
andre boliger, imens renoveringen står 
på. I genhusningsperioden har du også 
mulighed for at bo midlertidigt hos fx 
familie eller venner, hvis du foretrækker 
dette. 

Vi ønsker at gøre flytningen så nem som 
mulig. Boligforeningen yder økonomisk 
støtte til flytningen, og vi står klar til at 
hjælpe, hvis du fx har brug for hjælp til 
at klare flytningen eller nedpakningen. 
Så finder vi en løsning på det. Det vil du 
høre mere om, når vi er lidt længere i 
processen. 
Flytningen og genhusningen begynder 
et par uger før, din bolig skal renoveres. 
Vi sørger for at give dig besked mindst 
tre måneder før, du skal være ude af din 
bolig. Her vil du også blive indbudt til en 
individuel genhusningssamtale med vo-
res Beboer- og Driftkoordinator, Bettina 
Andreassen. Her vil I kunne tale om dine 
behov og -ønsker til din midlertidige bo-
lig. 
Efter renoveringen har du ret til at flytte 
tilbage til din egen bolig.

Spørgsmål/svar
Hvad skal jeg betale i husleje i min 
midlertidige genhusningsbolig?
Du skal fortsætte med at betale din nu-
værende husleje. Du bliver således ikke 
lejer af den midlertidige bolig. Såfremt 
huslejen i din midlertidige bolig er højere 
end din nuværende husleje, vil byggesa-
gen betale differencen. Er huslejen i den 
midlertidige bolig lavere end din nuvæ-
rende husleje, skal du betale den lave-

re husleje i genhusningsperioden. Ved 
midlertidig genhusning kan du således 
maksimalt komme til at betale det, du 
betaler i husleje i dag. 
I forhold til forbrugsudgifter, skal du be-
tale for dit forbrug, herunder vand, var-
me m.v., som du bruger i den midlertidi-
ge bolig (så du betaler for dit egentlige 
forbrug i perioden).

Hvilken midlertidig bolig får jeg 
tilbudt?
Du vil i udgangspunktet blive tilbudt en 
bolig i ca. samme størrelse og stand, 
som din nuværende bolig. Den midler-
tidige bolig vil være beliggende i Vest-
himmerlands Kommune, men vi bestræ-
ber os på at genhuse alle i Gedsted eller 
Aalestrup. 

Er der lys og gardiner i genhus-
ningsboligen? 
Vi sørger for, at der er opsat persienner 
i din midlertidige bolig (det bliver dog 
nogle billige/midlertidige nogle). Der vil 
desuden være sørget for fast belysning i 
gang og på badeværelse.

Skal jeg rengøre min nuværende 
bolig, inden jeg flytter til genhus-
ningsboligen?
Ja. Når du flytter til din genhusningsbo-
lig, skal din nuværende bolig være ren-
gjort, og alt indbo skal være fjernet. 

Jeg ønsker ikke/har ikke mulighed 
for at flytte tilbage til min nuvæ-
rende bolig?
Ønsker du ikke, eller har du ikke mulig-
hed for at flytte tilbage til din nuvæ-
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rende bolig efter renovering, vil du blive 
tilbudt en anden permanent bolig, der 
så vidt muligt svarer til dine ønsker i for-
hold til størrelse, beliggenhed, kvalitet 
og økonomi. 
Din nye bolig kan eksempelvis findes i en 
af de andre afdelinger i Aars Boligfor-
ening. Hvis du flytter til en ny permanent 
bolig i én af boligforeningens andre af-
delinger, skal du betale den husleje, som 
er gældende i din nye bolig.  

Hvor finder jeg yderligere infor-
mation om genhusning og flyt-
ning?
I forbindelse med flytningen/genhus-
ningen vil vi afholde personlige samtaler 
med jer, hvor vi kan fortælle mere om de 
praktiske forhold ifm. flytningen og gen-
husningen. 
Der vil blive udarbejdet et materiale om-
kring genhusning, som bl.a. beskriver, 
hvordan man forholder sig ved en mid-
lertidig og en permanent genhusning. 
Du vil blive orienteret om dine rettighe-
der, og om den hjælp du kan forvente at 
få ifm. flytningen. 
Når renoveringsforslaget er endeligt 
godkendt, og vi har fundet den entre-
prenør, der skal stå for renoveringen, vil 
det være muligt at informere nærmere 
om genhusningen.

Hvor kan jeg finde information om 
boligstøtte?
Det er muligt at gå ind på borger.dk og 
beregne, hvor meget du ca. kan få i bo-
ligstøtte, når du skal betale din nye hus-
leje. 
Hvis du har behov for hjælp til dette, kan 

du kontakte Bettina Andreassen, der 
står klar til at hjælpe. 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg 
har spørgsmål til genhusningen?
Du er meget velkommen til at kontakte:

Beboer- og Driftkoordinator, 
Bettina Andreassen 
Tlf. +45 3842 2905 
Mail: bla@aarsbo.dk
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Huslejepåvirkning

Din husleje påvirkes af de forbedringer, der foretages 
i din bolig under renoveringen. Som en effekt af reno-
veringen vil den månedlige husleje på Enebærvej der-
for stige i gennemsnit med ca. 1.808 kr.

Hvis ikke renoveringen gennemføres, vil de nedslidte 
og problemramte bygningsdele skulle afhjælpes på 
anden vis. Der er således en række nødvendige vedli-
geholdelsesarbejder, der skal gennemføres i nærme-
ste fremtid. 

Disse er som følger:   

• Nyt køkken og badeværelse

• Nyt tag inkl. tagrender og nedløb

• Omfugning af murværk

• Reparation af revner og skader ved sokkel

• Nye vinduer og døre

• Etablering af mekanisk udsugning på badeværelse

• Nye installationer

Der er et samlet estimeret akut renoveringsbehov på 
i alt 4.600.000 kr., hvilket giver en væsentlig højere 
huslejestigning (se næste side). Dette er dog kun til 
at udbedre ovenstående skader og mangler, og der 
vil dermed ikke blive gennemført nogle af de øvrige 
forbedringer så som nye gulve og maling af boligerne 
indvendigt mv. 

På de næste sider kan du se, hvordan huslejen påvir-
kes, hvis renoveringsforslaget gennemføres – og hvis 
renoveringsforslaget ikke gennemføres.
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Ny husleje 
– Hvis helhedsplan gennemføres

OBS: Vær opmærksom på, at udgift til vandforbrug er inkluderet i den nuværende 
husleje, men ikke er inkluderet i den nye husleje. Udgifter til vand vil efter renoverin-
gen blive afregnet separat, da der installeres individuelle forbrugsmålere.

I husleje-eksemplerne er der ikke taget højde for eventuel boligy delse eller boligstøt-
te, ligesom lejen er uden forbrugsudgifter. 

Huslejerne er i 2022-tal, og der vil forekomme normal indeksering.

Ny husleje 
– Hvis ikke helhedsplan gennemføres
(kun nødvendigt vedligehold) 

Adresse Antal 
værelser

Boligstørrelse 
(BBR)

Nuværende 
husleje pr. mdr.

Stigning i hus-
leje

Ny husleje pr. 
mdr.

Enebærvej 1 3 83 m2 4.295 kr. 1.655 kr. 5.950 kr.

Enebærvej 3
 

3 83 m2 4.180 kr. 1.770 kr. 5.950 kr.

Enebærvej 5 3 83 m2 4.298 kr. 1.652 kr. 5.950 kr.

Enebærvej 7 3 83 m2 4.231 kr. 1.719 kr. 5.950 kr.

Enebærvej 9 2 70 m2 3.542 kr. 1.708 kr. 5.250 kr.

 Enebærvej 11 2 70 m2 3.659 kr. 1.591 kr. 5.250 kr.

Enebærvej 13 2 70 m2 3.659 kr. 1.591 kr. 5.250 kr.

Enebærvej 15 2 70 m2 3.659 kr. 1.591 kr. 5.250 kr.

Enebærvej 17

Enebærvej 17

1

2

39 m2

78 m2

2.516 kr.

2998,5 kr. (gns.) 5.250 kr. 

Enebærvej 19 1 39 m2 1.987 kr.} } } }

Adresse Antal 
værelser

Boligstørrelse 
(BBR)

Nuværende 
husleje pr. mdr.

Stigning i hus-
leje

Ny husleje pr. 
mdr.

Enebærvej 1 3 83 m2 4.295 kr 3.223 kr. 7.518 kr.

Enebærvej 3 3 83 m2 4.180 kr. 3.223 kr. 7.403 kr.

Enebærvej 5 3 83 m2 4.298 kr. 3.223 kr. 7.521 kr.

Enebærvej 7 3 83 m2 4.231 kr. 3.223 kr. 7.454 kr.

Enebærvej 9 2 70 m2 3.542 kr. 2.718 kr. 6.260 kr.

 Enebærvej 11 2 70 m2 3.659 kr. 2.718 kr. 6.377 kr.

Enebærvej 13 2 70 m2 3.659 kr. 2.718 kr. 6.377 kr.

Enebærvej 15 2 70 m2 3.659 kr. 2.718 kr. 6.377 kr.

Enebærvej 17 1 39 m2 2.516 kr. 1.515 kr. 4.031 kr.

Enebærvej 19 1 39 m2 1.987 kr. 1.515 kr. 3.502 kr.
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>> Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller 
bekymringer i forhold til genhusningen i for-
bindelse med den kommende renovering, er 
du velkommen til at kontakte:
Beboer- og Driftkoordinator
Bettina Andreassen
tlf.: +45 3842 2905 
bla@aarsbo.dk

Har du andre spørgsmål til renoveringen  
eller ønsker du at deltage i følgegruppen 
bedes du rette henvendelse til:
Inspektør
Henrik Larsen
Direkte tlf.: +45 38 42 29 03
Mobil. 25 41 25 91
hla@aarsbo.dk                     


