Magistraten

Punkt 22.

Lejerbo Aalborg - Godthåbsvej 20A - Bøgemarkscentret - Endelig anskaffelsessum
(skema C) - 10 almene ældreboliger med serviceareal
2013-18532
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
en endelig støtteberettiget anskaffelsessum på 12.872.000 kr. for boligdelen,
et kommunalt grundkapitallån på 901.000 kr.,
en kommunal garanti på maks. 7.282.215 kr.for realkreditlån til finansiering af boligdelen og
en gennemsnitlig årlig starthusleje for boligerne på 1.047 kr. pr. m2 samt
en

endelig støtteberettiget anskaffelsessum på 1.413.000 kr. for servicearealerne.

Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Magistraten
Sagsbeskrivelse
Bygherre:

Boliger: Lejerbo Aalborg, afdeling 826-0
Serviceareal: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Lejerbo Aalborg har fået tilsagn til at bygge 10 nye plejeboliger med serviceareal på ejendommen
beliggende Godthåbsvej 20A i Svenstrup. Byggeriet er nu opført og taget i brug. Byggeriet er fysisk
forbundet med Bøgemarkscentret for at skabe sammenhæng og synergi i Aalborg Kommunes tilbud.
Aalborg Kommunes oprindelige boliger på Bøgemarkscentret, Lejerbos nye boliger og servicearealerne er
opdelt i hver deres ejerlejlighed af hensyn til driftsregnskaber mv., således at hver især udgør en juridisk og
økonomisk selvstændig enhed.
2
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Byggeriet er uændret i forhold til skema B og udgør i alt 660 m , hvoraf 600 m er boligareal og 60 m er
2
serviceareal. I boligdelen er indeholdt et fælles boligareal på 100 m . Bortset fra den uopvarmede
forbindelses-gang i glas er der ikke sket bygningsmæssige ændringer i det oprindelige Bøgemarkscenter.
Skema A blev godkendt i byrådet den 13. december 2010 (punkt 37).
Skema B blev godkendt i byrådet den 28. november 2011 (punkt 6).
Ændringer i forhold til skema B:
Grundudgifterne er reduceret med 13.000 kr., da tilslutningsafgifter er blevet billigere end budgetteret.
Entrepriseudgifterne er reduceret med 80.000 kr. på grund af mindre forbrug til entreprisesum og
vinterforanstaltninger. Resultatet er indeholdt et merforbrug på uforudsete udgifter på 421.000 kr.
Omkostningerne er steget med 99.000 kr. på grund af højere udgifter til teknisk rådgivning end forventet.
Den samlede anskaffelsessum er reduceret med 4.000 kr. i forhold til skema B. Det svarer til en samlet
2
anskaffelsessum på 21.453 kr. pr. m .
2

Rammebeløbet for almene ældreboliger påbegyndt i 2011 er på 21.460 kr. pr. m inkl. energitillæg.
Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er steget med 93.000 kr. til 1.413.000 kr.
Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(91%)

Kommunal
grundkapital
(7%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

257.520
520

7.282.215
-0

257.520

max 7.282.215

- - - Kr. - - Skema B
Ændring
Skema C.

-

12.876.000
4.000
12.872.000

-

11.717.160
3.160
11.714.000

-

901.320
320
901.320

-

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien blev
foreløbig beregnet til ca. 60 % af lånebeløbet ved skema A. Ejendommens værdi (markedsværdien) og dermed garantibeløbet er nu
beregnet foreløbigt af det långivende realkreditinstitut til 62,15% af lånebeløbet.

Anskaffelsessummen for servicearealerne skal finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. Staten giver
et tilskud til finansieringen på 40.000 kr. pr. tilknyttet ældrebolig, svarende til 400.000 kr.
Husleje for boligdel
2

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema B, og er på 1.048 kr. pr. m pr. år.
Den månedlige husleje pr. ældrebolig udgør ca. 5.240,00 kr.
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