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Bebyggelsen Vegavej og Scheelsmindevej er opført i 1967 og senere facaderenoveret i
1982.
I dag står bebyggelsen på ny overfor et gennemgribende renoveringsbehov på grund
af en lang række betonskader samt skader på facade og tag. Samtidig er der behov for
at skabe tilgængelighed, bedre adgangsforhold, anvendelige og smukke grønne rum
mellem husene, samt ikke mindst at højne bebyggelsens arkitektur i forbindelse med den
foreslåede facaderenovering og de øvrige fysiske tiltag.

vej

Indledning

Dette oplæg til helhedsplan er et arbejdspapir frem mod den endelige helhedsplan for
Vegavej og Scheelsmindevej.
Oplægget rummer en række forslag til drøftelse og er udarbejdet på baggrund af
indledende møder med Plus Bolig samt tekniske undersøgelser af bebyggelsen med
tilhørende anbefalinger og oplæg til økonomi.

Den oprindelige bebyggelse før facaderenovering i 1982
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Bebyggelsen i dag
Egenskaber og omgivelser
Legeplads

Vegavej og Scheelsmindevej, afd. 157-57, blev opført i 1967 som Conbox huse baseret på præfabrikerede
betonelementer. Bebyggelsen er et resultat af byggebranchens industrielle udvikling i denne tid, som først
og fremmest skulle løse den stigende boligmangel. Det var en byggeteknologisk innovativ tid, hvor blandt
andet flere nye byggesystemer til etageboligbyggeri blev skabt. Et af de systemer var Conbox, et rationelt
byggesystem baseret på betonelementbokse med relativt tynde vægge, og et bærende betonskelet.
Systemet havde imidlertid en række svagheder, som bl.a. førte til en omfattende renovering af facader og
tage i 1982.

Tankstation

Vester Mariendal
Skole

Bebyggelsen består af 10 blokke med i alt 128 boliger bestående af 3- og 4- værelses lejligheder fordelt
på 2 plan. Lejlighedernes størrelse og indretning rummer gode kvaliteter, og den fysiske fremtræden leder
tankerne hen på traditionel dansk rækkehusbebyggelse, i denne udgave dog i form af etageboliger med
vandrette lejlighedsskel, og med en både funktionel og æstetisk uheldig altangangs løsning på 1. sal.

E45

Bebyggelsen er placeret i Aalborgs sydvestlige del, Skalborg. Med blot 4 minutters kørsel til Aalborg
storcenter mod syd, og samme afstand til Aalborg centrum mod nord er der
gode aktivitets og indkøbsmuligheder indenfor kort afstand. Samtidig
ligger bebyggelsen ved et af Aalborgs store transitområder med tilkørsel
til motorvej E45 umiddelbart vest for bebyggelsen.
Tæt på bebygglsen ligger folkeskolen Vester Mariendal Skolen med
ca. 500 elever fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse.
I forlængelse af skolen ligger det naturskønne område
Østerådalen.
Naboområderne er hovedsagelig lav paracelbebyggelse,
bortset fra området mod nordvest, som er et større
erhvervsområde.

Legeplads
& boldbane

Hotel Scheelsminde

E45
Conbox byggesystem

Indgangsside
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Fælleshus &
Varmemester

Haveside og gavl

Haveside

Indgangsside

Adgangsforhold
ADGANG, tilgængelighed OG INDIVIDUALITET
Adgangen til bebyggelsen sker fra Vegavej og Scheelsmindevej, hvor de enkelte bygninger er placeret enten
parallelt med eller vinkelret på vejene. Herfra er der indkørsel til de fælles parkeringspladser, ligeligt fordelt
i området.
Fra parkeringspladserne fører stier frem til de enkelte boliger anlagt parallelt med bygningerne og adskilt
fra boligerne i stueplan med grønne bede og flisebelagte arealer, der tjener som terrasser i sommerhalvåret.
Herved skabes mulighed for en individualitet, hvor hver bolig har sin egen ”private” sti og forareal,
inden man når frem til hoveddøren. Derudover bliver arealet brugt til parkering af cykler, el-scootere og
barnevogne.

Vega P
vej

Adgang til boligerne på 1.sal sker via et trappetårn placeret i den ene ende af blokkene med forbindelse til
den enkelte bolig via en lang altangang, visse steder op mod 80 meter, hvor man færdes langs med og tæt
på facaden med direkte indkig til de rum, som vender ud herimod. En bearbejdning af denne problematik
funktionelt og i forhold til boligernes individualitet ligger indenfor denne opgave. Forslag hertil findes
længere omme i mappen.
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Boligerne tilfredsstiller i sin nuværende omfang ikke krav til tilgængelighed. Som led i helhedsplanen
foreslås stueetagens boliger omdannet således, at de såvel i indretning som i adgangsforhold tilfredsstiller
samtlige krav til tilgængelighed.

eter

80 m
Op til

P

P
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Kun 1 trappetårn
til 1. sal og lang altangang
frem til boligerne

Altaner på havesiden med
lukkede og noget bastande brystninger

Private terrasser og
forarealer i stueetagen

Private haver
mod fællesarealet

Fælles grønne arealer
med gode udviklingspotentialer
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Beskadeliget
facader
Nyopførte
cykelskure
Private haver
Nylagt
stisytem

Grønne fællesarealer
mellem husene

Lange altangange
uden opholdsmuligheder og med
direkte kig ind i boligerne

Visuelt lukket og lang altangang
Fælles grønne arealer
med gode udviklingspotentialer

Terrasse / Ophold

Offentlig sti
Fælles grønne arealer
med gode udviklingspotentialer

”Privat”
adgangssti
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Bebyggelsen i fremtiden
Visioner og mål

Midler og muligheder

+ Bebyggelsen tekniske standard skal fremtidssikres, gøres bæredygtig og

+ Bebyggelsen renoveres gennemgribende, og boligerne tilføres nye

+ Det arkitektoniske udtryk skal bearbejdes, gøres smukt, levende og

+ Facader udskiftes og et moderne arkitektonisk udtryk med høj æstetisk

+ Adgangsforholdene specielt på 1. sal skal forbedres, og der skal skabes

+ Adgangsforholdene forbedres med flere trapper og ankomstbalkoner til

som minimum bringes i overensstemmelse med dagens standard.
inviterende.

attraktive ankomst og opholdsmuligheder.

kvaliteter

kvalitet indarbejdes.
udeophold.

Refernce - Grønt ophold

+ Den individualisering der lægges op til i stueplan skal føres videre på 1.

+ Arkitekturen gøres karakterfuld og identitetskabende med afsæt i de nye

+ Boligerne skal være komfortable og moderne, med gode dagslysforhold og

+ Der etableres gode tilgængelighedsboliger med attraktive indretninger.

sal og på havesiden, således at indtryk af rækkehuse forstærkes.
tidsvarende indretning.

+ Bebyggelsen skal være tilgængelig for alle
+ Der skal være rum til fællesaktiviteter og socialt samvær.
+ De grønne fællesarealer skal omdannes til aktive og smukke grønne rum
for bebyggelsens børn og voksne.

Refernce - Spændende rum imellem bebyggelse

8

adgangs situationer og med mulighed for kvartersopdeling.

+ De grønne arealer omdannes til fælles småparker og med mulighed for
indarbejdelse af private havelodder.

+ Beplantningen langs stier og parkeringsområder bearbejdes, suppleres
og gøres rumdannende.

+ Fælleshusets kvaliteter og potentialer udvikles.
Refernce - Brug af bæredygtige materialer

Refernce - Grønne rum

refernce - adgangsforhold

refernce - adgangsforhold

refernce - privat grøn adgangsvej

refernce - grønne rum

refernce - adgangsforhold

refernce - Moderne udtryk

refernce - grønne rum

refernce - adgangsforhold

refernce - grøn adgangsvej
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fremtidige Adgangsforhold
1. altangangen bevares - flere trapper etableres

Perspektiv af løsning med eksisterende altandæk som fordelingsvej til 2 lejligheder

Adgangsforholdene til 1.sal skal forbedres. Den lange altangang skal ”nedlægges” som fælles adgangsvej,
og nye muligheder belyses. Der er udarbejdet 3 forslag med 3 forskellige grader af indgreb, som frembyder
forskellige funktionaliteter og arkitektoniske kvaliteter. Som led i facaderenoveringen skal samtlige altandæk demonteres. Der kan således vælges enten at genmontere eller at udføre nye løsninger med nye typer
dæk og trapper.
Det første forslag tager udgangspunkt i, at de eksisterende altangangsdæk genanvendes. Det lange gangforløb opdeles ved hvert andet boligskel, hvorved der skabes små aflange private altaner ud for hver bolig.
Eksisterende trappetårn nedtages, og adgang til 1.sal sker via en nyetableret trappe, der deles mellem to
boliger.
+
	Generende
indkig til boligerne begrænses.
+ Der skabes en højere grad af individualitet for boligerne.
- Funktionaliteten af arealet som altan er begrænset på grund af den smalle dybde.

Adgangsforhold
Bevaring af altangang

3

12

11

6

7

2
4
5

1
10

9

8

10

1

Fælles eksisterende sti

2

Trappe til deling imellem lejlighed 5B og 7B på 1.sal

3

Afskærmningsvæg til afskærmning ved skel

4

Indgang til lejligheden 5A

5

Privat terrasse til lejligheden 5A

6

Indgang til lejligheden 5B

7

Altangangen omdannes til altan med plads til ophold

8

Indgang til lejligheden 7A

9

Åbent opbevaring til barnevogn, cykler, el-scooter etc.

10

Privat terrasse til lejligheden 7A

11

Indgang til lejligheden 7B

11

Altangangen omdannes til altan med plads til ophold

fremtidige Adgangsforhold
2. Bedre altanforhold for 1. sal
Dette forslag tager udgangspunkt i, at de eksisterende altandæk nedtages og erstattes med nye bredere dæk
udfor boligernes indgange organiseret parvis, således at der skabes bedre opholdsmuligheder og højere grad af
privathed.
+ Man undgår at genbruge de arkitektonisk tunge ”hyldeknægte”, som tidligere har fungeret som 		
bærende indspændte bjælker.
+ Trappen deles ligesom i det forrige forslag stadig imellem to boliger, hvor fordelingsgangen fraviger
fra resten af altanen ved at være smallere og tillade bedre lysindfald i stueplan. 				
+ Dele af facaderne kan friholdes for altandæk, hvorved dagslysforhold i stueplan forbedres.			
+ Opbevaring af cykler, barnevogne, el-scootere og lign. kan ske ved skillevæggen under trappen til 1. sal.

Plantegning af løsning med bedre altanforhold til 1.sals boligerne

Adgangsforhold
Bedre altaner til 1.sal

7

11

6

12

3
2
5

4

8
9

1

10

1

Fælles eksisterende sti

2

Trappe til deling imellem lejlighed 5B og 7B på 1.sal

3

Altandæk fjernes

4

Indgang til lejligheden 5A

5

Privat terrasse til lejligheden 5A

6

Indgang til lejligheden 5B

7

Ny altan med mere plads til ophold

8

Indgang til lejligheden 7A

9

Åbent opbevaring til barnevogn, cykler, el-scooter etc.

10

Privat terrasse til lejligheden 7A

11

Indgang til lejligheden 7B

11

Ny altan med mere plads til ophold

11

fremtidige Adgangsforhold
3. individuel adgang til 1.sal
Hvor de to tidligere forslag er baseret på, at 2 boliger deler en adgangstrappe, baserer dette forslag sig på, at
hver bolig får egen trappe og egen opholdsbalkon.
De eksisterende altandæk erstattes af nye og dybere dæk, som bæres af en solid skive, der danner et privat
”vindfang” for boligen i stueetagen, hvorved der samtidig dannes et afskærmet rum til opbevaring af cykler,
barnevogne, el-scootere mv.
+ På 1.sal dannes en privat altan/adgangsbalkon, som kan benyttes til ophold.
+ 1.sals boligerne tilføres herved samme høje grad af individualitet som boliger i stuen.
+ Alle indkigs gener fjernes.
+
	Generelt
bedre dagslysforhold i stueplan.
+ Trappens placering muliggør at adgang fra terræn til 1. sals boligen kan ske ved ny privat adgangs sti.
+ Der skabes en række nye funktionaliteter og kvaliteter for boligen i stueplan ved at tilvejebringe over
dækket indgang og opbevaringsplads.
Adgangsforhold til lejlighed på 1.sal

Eksi

stere

nde

sti
Adgangsforhold til lejlighed i stuen

Perspektiv af nye individuelle of private adgangsforhold til 1.sal
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Adgangsforhold
Individuelle trapper til 1.sal

2

1

Privat adgang til 1. salsbolig

2

Plato med mulighed for ophold

3

Privat adgang til stuebolig

4

Overdækket og afskærmet opbevaringsrum

5

Privat terrasse med mulighedfor ophold

4

5
1

Eks

iste

ren

de s

ti

Perspektiv af nye individuelle of private adgangsforhold til 1.sal

1

3

3
Opstalt af nye individuelle of private adgangsforhold til 1.sal
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Ny moderne og karakterfuld arkitektur
forslag - Indgangssiden
Udskiftning af de eksisterende facadeelementer sammenholdt med etablering af nye adgangsforhold muliggør et nyt og og karakterfuldt arkitektursprog, som vil tegne et helt nyt, attraktivt billede af bebyggelsen.
I det viste eksempel indgår de bærende søjler i stueplan som hvide grafiske elementer i facaden, der sammen med vinduerne og deres horisontale blændpartier skaber taktfasthed i facaden og kontrast til den foreslåede mørke beklædning af fibercementplader - her vist i 3 forskellige grå nuancer, der skaber et levende
spil hen over facaden.
Vindueshullernes størrelse og placering forbliver uændrede, da de bagvedliggende rum forekommer velbelyste og fordi facadens betonkonstruktion vanskeliggør ændringer. Men det vurderes, at en omhyggelig detaljering af vinduespartierne med blændpartier, farvesætning o.l. vil kunne sikre facadens æstetiske kvaliteter.
Det nuværende eternittag vurderes at skulle erstattes med nyt tag og er i dette forslag udført som et nyt
tagpapdæk med listetækning.
De grønne uderum integreres med boligerne, således at der skabes attraktive individuelle opholdsterrasser
på både 1.sal og i stuen. De nye afskærmede sektioner, som udgør vindfanget til den nederste bolig, vil være
ideelle til at opbevare cykler, barnevogne samt el-scootere, der således kan opbevares tørt og sikker og er
ude af syne i gadebilledet.

Opstalt med ny adgangsforhold for 1.sal samt Fibercementplade som ny facadebeklædning
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Nye adgangsforhold

Perspektiv med nye adgangsforhold for 1.sal samt Fibercementplade som ny facadebeklædning
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Ny moderne og karakterfuld arkitektur
forslag - Havesiden
På havesiden foreslås boligerne forsynet med nye og større altaner med visuelt åbne/halvåbne brystninger til
erstatning for de eksisterende lukkede og bastante . Der sikres derved en større funktionalitet, bedre lysindfald til
boligen og en væsentlig æstetisk forbedring af facaden.
Altanens konstruktion baserer sig, som på indgangssiden, på indførelse af en bærende skive og et afskærmende
espalier, som skaber rumlighed, læ og praktisk opbevaringsmulighed for mavemøbler, grill mv.
Gavlene på bebyggelsen forbliver lukkede. Der foreslås med andre ord ikke etableret nye omkostningskrævende
vindueshuller, idet langt hovedparten af rum placeret bagved består af soveværelser og andre rum, der i forvejen
får tilført rigeligt med dagslys fra de primære facader. Gavlene kan som vist med fordel udsmykkes med beplantede
espalier, hvor varieret valg af plantetyper kan medvirke til at give blokkene en forskellighed .
De private haver imod de grønne områder foreslås udvidet, hvor dette ønskes og kan tillades, således at boligerne
i stueetagen bliver endnu mere attraktive.

Nyrenoveret havefacade vist med nye altaner og med fibercementplader som ny facadebeklædning

16

Nyrenoveret gavl vist med begrønnet espalier

Nyrenoveret havefacade vist med nye altaner og med fibercementplader som ny facadebeklædning
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Mulig Kvartersinddeling
Vegavej og Scheelsmindevej
En lang række undersøgelser af større boligområder peger på, at der kan være positiv effekt i at opdele
bebyggelserne i kvarterer for herigennem at øge identitet og følelse af ”her bor jeg”
Bebyggelsen Vegavej / Scheelsmindevej er i sin overordnede situationsplan naturligt delt i 2 enheder, og der er
således oplagte muligheder i at undersøge om- og hvordan en sådan kvartersdannelse kunne finde sted.

2

I de viste eksempler er facadens materialer og karakter bærende for den visuelle forskellighed, men herudover kan
beplantningens karakter og uderummenes udformning og aptering medvirke til en accentuering af identiteten.

1

Scheelsmindevej kunne fremstå som et
moderne boligkvarter med primær sigte på
familier med børn. De sammenhængende
friarealer vil efter den foreslåede bearbejdning give rig mulighed for aktiviteter og leg
for både børn og voksne.

1

2

Vegavej kunne i højere grad ”lægge sig op
ad” det omgivende parcelhuskvarter med en
arkitektur og facadematerialer inspireret af
de engelske havebyers rækkehuse.

Kvartersinddeling af Vegavej og Scheelsmindevej
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Lejlighedsoversigt
Tilgængelighed og moderne boliger

Fakta

Antal boliger ialt:					128
Samlet boligareal:				12908m2
Antal tilgængelighedsboliger efter renovering:
64
Antal 3. vær. boliger:				
32
Antal 4. vær. boliger:				
96

På de kommende sider vises plantegninger af de eksisterende boliger samt forslag til, hvorledes de
kan renoveres og ombygges, så de bliver både tidssvarende, fremtidssikrede og med nye attraktive
muligheder.
Den primære renoveringsindsats i denne forbindelse omfatter
+ Tilvejebringelse af tilgængelighed for alle boliger i stueplan svarende til 50%
+ Etablering af nye adgangsforhold
+ Etablering af nye altanløsninger
+ Optimering af planløsninger, gennemlys og attraktive rumdannelser

D

De eksisterende boliger har idag opdelt bad og toilet. Dette foreslås generelt ændret for alle boliger, så
små snævre rum slås sammen til ét stort med øget anvendelighed.

Eksisterende forhold
Type
Placering

Værelser

Areal, m2

Antal

Blok A, C, F, G, J og K

4

108

42

2

Blok A, C, F, G, J og K

4

108

41

3

Blok B, D, og E

3

97

32

4

Blok H

4

108

6

5

Blok H

1

108

6

6

Blok G

?

150

1

Noter

Værelser

Areal, m2

Antal

Tilgængelighedsbolig

4

108

21

4

108

21

4

108

20

4

108

21

3

97

16

3

97

16

4

108

3

4

108

3

4

108

3

4

108

3

?

150

1

1A

Blok A, C, F, G, J og K (stuen)

1B

Blok A, C, F, G, J og K (1. sal)

2A

Blok A, C, F, G, J og K (stuen)

2B

Blok A, C, F, G, J og K (1. sal)

3A

Blok B, D, og E (stuen)

3B

Blok B, D, og E (1. sal)

4A

Blok H

4B

Blok H

5A

Blok H

5B

Blok H

6

Blok G

Tilgængelighedsbolig
Tilgængelighedsbolig
Tilgængelighedsbolig
Tilgængelighedsbolig
Ikke optegnet

B

A

E

1

Efter renoveringen
Type
Placering

C

F

G

H
J
K

19

Lejlighedstype 1A
Tilgængelighedsbolig i stuen
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

Værelser:
4
Areal:		
108m2
Specifikation:	Tilgængelighedsbolig
Antal:		
21
Placering:	Blok A, C, F, G, J og K (stueetagen)

Terrasse
7

Stue
Værelse

Værelse

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
tilgængelighedsbadeværelse

4

Nyt køkken med højskabe i et element mellem køkken og entré

5

Det eksisterende vindgang fjernes og der skabes
entré med plads til tilgængelighed

6

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang og fungerer som vindfang, når det interne
vindfang fjernes. Desuden skabes der plads til cykelparkering, med oplader til el-scooter

7

Den nye altan til 1.sal danner i stueplan et afskærmet rum til opbevaring af f.eks. gril, hynder og
udendørsmøbler

1
2

Værelse
Køkken / Alrum
3

4

5

Badeværelse

6

Terrasse

Blok A, C, F, G, J og K (stueetagen)

Adgang fra stien

20

Lejlighedstype 2A
Tilgængelighedsbolig i stuen
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

Værelser:
4
Areal:		
108m2
Specifikation:	Tilgængelighedsbolig
Antal:		
20
Placering:	Blok A, C, F, G, J og K (stueetagen)

Terrasse
7

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
tilgængelighedsbadeværelse

4

Nyt køkken med højskabe i et element mellem køkken og entré

5

Det eksisterende vindgang fjernes og der skabes
entré med plads til tilgængelighed

6

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang og fungerer som vindfang når det interne
vindfang fjernes. Desuden skabes der plads til cykelparkering, og med plads og oplader til el-scooter

7

Den nye altan til 1.sal danner i stuen et afskærmet
rum til opbevaring af f.eks. gril, hynder og udendørsmøbler

Stue
Værelse
1
2

Værelse

Værelse
4

Køkken / Alrum

5

3

Badeværelse

6

Terrasse

Blok A, C, F, G, J og K (stueetagen)

Adgang fra stien
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Lejlighedstype 3A
Tilgængelighedsbolig i stuen
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

Værelser:
3
Areal:		
97m2
Specifikation:	Tilgængelighedsbolig
Antal:		
16
Placering:
Blok B, D og E (stueetagen)

Terrasse
7

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
tilgængelighedsbadeværelse

4

Nyt køkken med højskabe i et element mellem køkken og entré

5

Det eksisterende vindgang fjernes og der skabes
entré med plads til tilgængelighed

6

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang og fungerer som vindfang når det interne
vindfang fjernes. Desuden skabes der plads til cykelparkering, og med plads tiloplader til el-scooter

7

Den nye altan til 1.sal danner i stuen et afskærmet
rum til opbevaring af f.eks. gril, hynder og udendørsmøbler

Stue
Værelse
1
2

4

Værelse
Køkken / Alrum
3

5

Badeværelse

6

Terrasse

Blok B, D og E (stueetagen)

Adgang fra stien
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Lejlighedstype 4A
Tilgængelighedsbolig i stuen
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

Værelser:
4
Areal:		
108m2
Specifikation:	Tilgængelighedsbolig
Antal:		
3
Placering:	Blok H (stueetagen)

Terrasse
8

Stue
Værelse
1
3

Eksisterende dørhul lukkes

2

Eksisterende dørhul lukkes, og der etableres ny
skabsvæg

3

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

4

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
tilgængelighedsbadeværelse

5

Nyt køkken med plads til tilgægelighed

6

Det eksisterende lille toilet fjernes så der bliver plads
til tilgængelighed i entréen

7

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang med plads til cykler, el-scooter eller lign.
Altanen på 1.sal er mindre end de andre blokke, for
at bevare udsynet fra værelset.

8

Den nye altan til 1.sal danner i stuen et afskærmet
rum til opbevaring af f.eks. gril, hynder og udendørsmøbler

2

Køkken
Værelse

1

Entré

Værelse

5
4

6

Badeværelse

7

Terrasse

Blok H (stueetagen)
Adgang fra stien
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Lejlighedstype 5A
Tilgængelighedsbolig i stuen
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

Værelser:
4
Areal:		
108m2
Specifikation:	Tilgængelighedsbolig
Antal:		
3
Placering:	Blok H (stueetagen)

Terrasse
8

Stue
Værelse

Værelse

1
3

2

Køkken

Entré

5
4

Værelse

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Eksisterende dørhul lukkes, og der etableres ny
skabsvæg

3

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

4

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
tilgængelighedsbadeværelse

5

Nyt køkken med plads til tilgægelighed

6

Det eksisterende lille toilet fjernes så der bliver plads
til tilgængelighed i entréen

7

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang med plads til cykler, el-scooter eller lign.
Altanen på 1.sal er mindre end de andre blokke, for
at bevare udsynet fra værelset.

8

Den nye altan til 1.sal danner i stuen et afskærmet
rum til opbevaring af f.eks. gril, hynder og udendørsmøbler

6

Badeværelse

7

Terrasse

Blok H (stueetagen)
Adgang fra stien
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Lejlighedstype 1B
Familiebolig på 1.sal
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

7

Værelser:
Areal:		
Specifikation:
Antal:		
Placering:

Altan

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
større badeværelse

4

Nyt køkken med spiseplads

5

Ny entré med vindue til køkkenet

6

Der etableres nye individuelle trapper til boligerne på
1.sal, som skaber en privat altan med ophold.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og giver
mere plads til ophold.

Stue
Værelse

Værelse
1
2

Køkken / Alrum
Værelse
Entré

3

5

Badeværelse

4

4
108m2
Familiebolig
21
Blok A, C, F, G, J og K (1. sal)

6

Adgang fra stien

Blok A, C, F, G, J og K (1. sal)
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Lejlighedstype 2B
Familiebolig på 1.sal
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

Værelser:
Areal:		
Specifikation:
Antal:		
Placering:

6

Altan

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
større badeværelse

4

Nyt køkken med samme placering som det gamle

5

Der etableres nye individuelle trapper til boligerne på
1.sal, som skaber en privat altan med ophold.

6

Nye større altaner erstatter de eksisterende og giver
mere plads til ophold.

Stue
Værelse
1
2

Køkken / Alrum
Værelse
4

3

Entré

4
108m2
Familiebolig
21
Blok A, C, F, G, J og K (1. sal)

Badeværelse

5

Blok A, C, F, G, J og K (1. sal)
Adgang fra stien
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Lejlighedstype 3B
Familiebolig på 1.sal
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

7

Værelser:
Areal:		
Specifikation:
Antal:		
Placering:

Altan

Stue
Værelse

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
større badeværelse

4

Nyt køkken med spiseplads

5

Ny entré med vindue til køkkenet

6

Der etableres nye individuelle trapper til boligerne på
1.sal, som skaber en privat altan med ophold.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og giver
mere plads til ophold.

1
2

Køkken / Alrum
Værelse
Entré

3

5

Badeværelse

4
97m2
Familiebolig
16
Blok B, D og E (1. sal)

4

6

Blok B, D og E (1. sal)
Adgang fra stien
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Lejlighedstype 4B
Familiebolig på 1.sal
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

7

Værelser:
Areal:		
Specifikation:
Antal:		
Placering:

Altan

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Eksisterende dørhul lukkes, og der etableres ny
skabsvæg

3

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

4

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
større badeværelse

5

Nyt køkken med samme placering som eksisterende

6

Der etableres nye individuelle trapper til boligerne på
1.sal, som skaber en privat altan med ophold.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og giver
mere plads til ophold.

Stue
Værelse
1
3

Værelse

2

Værelse

Køkken
4

Badeværelse

Entré

WC

5

6

Blok H (1. sal)
Adgang fra stien
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4
108m2
Familiebolig
3
Blok H (1. sal)

Lejlighedstype 5B
Familiebolig på 1.sal
Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100
Fakta

7

Værelser:
4
Areal:		
108m2
Specifikation:
Familiebolig
Antal:		
3
Placering:	Blok H (1. sal)

Altan

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Eksisterende dørhul lukkes, og der etableres ny
skabsvæg

3

Ny åbning mellem stue og køkken
(kan evt. udbydes som tilkøb)

4

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til et nyt
større badeværelse

5

Nyt køkken med samme placering som eksisterende

6

Der etableres nye individuelle trapper til boligerne på
1.sal, som skaber en privat altan med ophold.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og giver
mere plads til ophold.

Stue
Værelse

Værelse
1
3

Køkken
4

Badeværelse

2

Værelse
Entré

WC

5

6

Blok H (1. sal)
Adgang fra stien
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Landskabet
grønne tiltag med opholdsmuligheder

Reference - Grøn ankomst

Reference - Multibane

De grønne arealer der omgiver bebyggelsen på Vegavej og Scheelsmindevej tilfører bebyggelsen lys og luft, og rummer muligheder, som ved en landskabelige bearbejdning kan
tilføres området yderligere kvalitet.
De lange, noget tomme græsarealer på bebyggelsen på Vegavej og Scheelsmindevej kan
omdannes til fælles landskaber med rumdannende og parklignende beplantning, og der
kan skabes mulighed for private havelodder, fortrinsvis til 1.sals boligerne, således at de
også får de grønne muligheder i lighed med boligerne i stueplan.
De relativt nye legefaciliteter til børnene kan indgå i omdannelsen og evt. flyttes i forhold
til den nye landskabsplans muligheder. Ligeledes kan multibanen på Scheelsmindevej
indgå i planen og med få midler opgraderes, således at den får nye funktioner og bliver
attraktiv for flere.

Reference - Grønt landskab til ophold og leg

Reference- Grønt landskab til ophold og leg

Parkeringspladserne kan med tilførsel af ny beplantning blive både grønnere og kønnere
og blive en integreret del af den grønne plan.
Renovationsfaciliteterne er ligesom legeredskaberne for nyligt blevet opdateret med nye
molokker med gode placeringer, og der vurderes derfor ikke at være behov for ændringer.
Ligeledes er fælles cykelskure nye og velfungerende og uden behov for ændringer.

Reference - Grønt afskærmning skaber privatliv

30

Reference - Grønt landskab til fælles ophold

Reference - Spændende terræn med ophold

Forslag til indgreb i landskabet
Grønt og leg
1

Eksisterende legepladser og legeredskaber,
indpasses i landskabsplanen, og der skabes
nye tilbud for leg og aktivitet.

2

De grønne arealer foreslås beplantede som
småparker med rumdannende beplantning
med varierede opholdsmuligheder og fælles
aktivitetstilbud..

1
2

2

Reference - Integreret leg

2

2

2

2

2

2

1
Reference - Leg til alle aldre

2
2
2
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Fælleshuset
Et knudepunkt for bebyggelsen

Forslag - Facade mod øst med fibercementplade

Fælleshuset er placeret på hjørnet af Vegavej og Scheelsmindevej og har fungeret
som varmemesterkontor, men er nu kun brugt som fælleslokale til bebyggelsens
beboere. Huset er opført senere end den øvrige bebyggelse og udført som
tradionelt byggeri.
Fælleshuse i større boligbebyggelser rummer muligheder for en række fælles
aktiviteter og initiativer og er med til at styrke det sociale fællesskab og
tilhørsforhold til bebyggelsen. Dette gælder også for fælleshuset her.
Det foreslås derfor, at delen af fælleshuset som før i tiden var brugt af
varmemesteren indrettes til udlejningsværelser, således overnattende gæster til
beboerne kan leje sig ind ved festlige sammenkomster eller lignende. Der bliver
i fremtiden plads til to udlejningsværelser, et med plads til 2 personer og et med
plads til 4 personer, som samtidig er indrettet som tilgængelighedsbolig.
Udover de indvendige indgreb foreslås det at facaden renoveres og der benyttes
fibercemetplade som ny facadebeklædning, således at fælleshuset får et større
slægtskab med den nyrenoverede bebyggelse.
Fælleshuset før renovering
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Fælleshuset før renovering

Fælleslokale

Fælleslokale
Køkken

Garderobe
Depot &
Ventilation

Indgang
Fælles faciliteter

5
4

Depot
& Varme

Mødelokale

2
Tilgængelighedsværelse

1

3

Eksisterende plan, 1:100

Plan efter renovering, 1:100

Værelse

Indgang
Værelser

1

Udlejningsværelse med plads til 2 besøgende gæster

2

Det gamle toilet og bad slås sammen, således at der skabes et nyt samlet badeværelse

3

Udlejningsværelse med fuld tilgængelighed og plads til 4 personer

4

Nyetableret tilgængelighedstoilet i det gamle depot

5

Eksisterende toilet renoveres, således at det opfylder kravene for tilgængelighed
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1. HELHEDSPLANENS INDHOLD

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ny tagbeklædning
Ny isolerende facade
Nye vinduer og døre
Nye altaner / terrasser
Nye badeværelse
Nyt køkken
Ombygning til ny og moderne indretning
Nye gulve
Maling af vægge og lofter
Nye vand- og varmeinstallationer
Nye afløbsinstallationer
Renovering af ventilation
Renovering af el-installationer
Individuelle vandmålere.
Indfrielse af forbedringslån

3

2. OVERSIGT OVER TYPER OG ADRESSER

På disse sider kan du finde din adresse i adresseoversigten og derved finde netop din lejlighed længere henne
i hæftet, således du kan danne dig et overblik over hvad der sker i din lejlighed ved den forestående renovering
af afd. 57 - Scheelsmindevej og Vegavej.
Addresseoversigterne er delt op i to - Adresser på Scheelsmindevej og adresser på Vegavej.
Når du har fundet din adresse ser du til højre for den hvilken type lejlighed du bor i.

4

ADRESSE, VEGAVEJ

TYPE

SIDE

Vegavej 2, 6, 10, 50 & 54

Type 1A

8

Vegavej 4, 8, 12, 52 & 56

Type 2A

10

Vegavej 26, 28, 30, 32, 34, 36, 66, 68 & 70

Type 3A

12

Vegavej 14, 18, 22, 58 & 62

Type 1B

18

Vegavej 16, 20, 24, 60 & 64

Type 2B

20

38, 40, 42, 44, 46, 48, 72, 74 & 76

Type 3B

22

ADRESSE, SCHEELSMINDEVEJ

TYPE

SIDE

Scheelsmindevej 34, 38, 42, 46, 64, 68, 72,
76, 120, 124, 128, 132, 152, 156, 160 & 164

Type 1A

8

Scheelsmindevej 32, 36, 40, 44, 82, 86, 90,
94, 122, 126, 130, 134, 170, 174, 178 &182

Type 2A

10

Scheelsmindevej 4, 6, 8, 10, 12, 14 & 16

Type 3A

12

Scheelsmindevej 96, 100 & 104

Type 4A

14

Scheelsmindevej 98, 102 & 105

Type 5A

16

Scheelsmindevej 50, 54, 58, 62, 80, 84, 88,
92, 136, 140, 144, 148, 168, 172, 176 & 180

Type 1B

18

Scheelsmindevej 48, 52, 56, 60, 82, 86, 90,
94, 138, 142, 146, 150, 170, 174, 178 & 182

Type 2B

20

Scheelsmindevej 18, 20, 22, 24, 26, 28 &
30

Type 3B

22

Scheelsmindevej 108, 112 & 116

Type 4B

24

Scheelsmindevej 110, 114 & 118

Type 5B

26
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3. NYE ADGANGSFORHOLD TIL DIN LEJLIGHED
Når bebyggelsen renoveres vil der også blive ændret på adgangsforholdende til boligerne. Adgang til boligerne på 1.sal sker i dag via et trappetårn placeret i den ene ende af blokkene. Herfra
kommer man ud på en lang altangang, som visse steder er op mod 80 meter lang. På denne
altangang færdes man langs med og tæt på facaden med direkte indkig til de rum, som vender
ud herimod. Dette ses ikke som en kvalitet for bebyggelsen og derfor er der udarbejdet en ny
plan for de fremtidige adgangsforhold til 1.sal.
Der etableres nye individuelle trapper til boligerne på 1.sal, som skaber en privat altan med ophold. Samtidigt dannes et privat ”vindfang” for boligen i stueetagen, hvorved der er mulighed for
overdækket opbevaring af cykler, barnevogne, el-scootere mv.
På 1.sal dannes en privat altan/adgangsbalkon, som kan benyttes til ophold.
1.sals boligerne tilføres herved samme høje grad af individualitet som boliger i stuen.
Alle indkigsgener fjernes.
Generelt bedre dagslysforhold i stueplan.
Trappens placering muliggør at adgang fra terræn til 1. sals boligen kan ske ved
ny privat adgangs sti.
+ Der skabes en række nye funktionaliteter og kvaliteter for boligen i stueplan.
+
+
+
+
+

Derved vil problemerne fra den nuværende altangang blive fjernet samtidigt med at der tilvejebringes nye kvaliteter til den fremtidige bebyggelse. På modsatte side er de nye adgangsforhold
forklaret.
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Nye adgangsforhold
Individuelle trapper til 1.sal
1

Privat adgang til 1. salsbolig

2

Plato med mulighed for ophold

3

Privat adgang til stuebolig

4

Overdækket og afskærmet opbevaringsrum

5

Privat terrasse med mulighed for ophold
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 1A

TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I STUEETAGEN

Terrasse

Stue
Værelse

Værelse
1
2

Værelse
Køkken / Alrum
3

4

5

Badeværelse

6

Terrasse

- Lejlighedstype 1A efter renovering

8

- Lejlighedstype 1A i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Tilgængelighedsbolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Nye indvendige døre
+ Fodlister og gerichter
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes

2

Ny åbning mellem stue og køkken

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt tilgængelighedsbadeværelse

4

Nyt køkken med højskabe i et element mellem
køkken og entré

5

Det eksisterende vindgang fjernes og der
skabes entré med plads til tilgængelighed

6

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang og fungerer som vindfang, når det
interne vindfang fjernes. Desuden skabes
der plads til cykelparkering, med oplader til
el-scooter

9

4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 2A

TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I STUEETAGEN

Terrasse

Stue
Værelse
1
2

Værelse

Værelse
4

Køkken / Alrum

5

3

Badeværelse

6

Terrasse

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 2A efter renovering

10

- Lejlighedstype 2A i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Tilgængelighedsbolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Nye indvendige døre
+ Fodlister og gerichter
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Ny åbning mellem stue og køkken.

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt tilgængelighedsbadeværelse.

4

Nyt køkken med plads til tilgængelighed.

5

Det eksisterende vindgang fjernes og der
skabes entré med plads til tilgængelighed.

6

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang og fungerer som vindfang, når det
interne vindfang fjernes. Desuden skabes
der plads til cykelparkering, med oplader til
el-scooter - Se side 6 for mere info.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 3A

TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I STUEETAGEN

Terrasse

Stue
Værelse
1
2

4

Værelse
Køkken / Alrum
3

5

Badeværelse

6

Terrasse

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 3A efter renovering

12

- Lejlighedstype 3A i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

3
97m2
Tilgængelighedsbolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Nye indvendige døre
+ Fodlister og gerichter
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Ny åbning mellem stue og køkken.

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt tilgængelighedsbadeværelse.

4

Nyt køkken med højskabe i et element mellem
køkken og entré.

5

Det eksisterende vindgang fjernes og der
skabes entré med plads til tilgængelighed.

6

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang og fungerer som vindfang, når det
interne vindfang fjernes. Desuden skabes
der plads til cykelparkering, med oplader til
el-scooter - Se side 6 for mere info.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 4A

TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I STUEETAGEN

Terrasse

Stue
Værelse
1
3

2

Køkken
Værelse

Entré

Værelse

5
4

6

Badeværelse

7

Terrasse

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 4A efter renovering

14

- Lejlighedstype 4A i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Tilgængelighedsbolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Nye indvendige døre
+ Fodlister og gerichter
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Eksisterende dørhul lukkes, og der etableres
ny skabsvæg.

3

Ny åbning mellem stue og køkken.

4

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt tilgængelighedsbadeværelse.

5

Nyt køkken med plads til tilgægelighed.

6

Det eksisterende lille toilet fjernes så der
bliver plads til tilgængelighed i entréen.

7

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang med plads til cykler, el-scooter eller
lign. Altanen på 1.sal er mindre end de andre
blokke, for at bevare udsynet fra værelset. Se side 6 for mere info.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 5A

TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I STUEETAGEN

Terrasse

Stue
Værelse

Værelse

1
3

2

Køkken

Entré

5
4

Værelse
6

Badeværelse

7

Terrasse

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 5A efter renovering

16

- Lejlighedstype 5A i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Tilgængelighedsbolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Nye indvendige døre
+ Fodlister og gerichter
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Eksisterende dørhul lukkes, og der etableres
ny skabsvæg.

3

Ny åbning mellem stue og køkken.

4

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt tilgængelighedsbadeværelse.

5

Nyt køkken med plads til tilgægelighed.

6

Det eksisterende lille toilet fjernes så der
bliver plads til tilgængelighed i entréen.

7

Den nye trappe til 1.sal, skaber en overdækket
indgang med plads til cykler, el-scooter eller
lign. Altanen på 1.sal er mindre end de andre
blokke, for at bevare udsynet fra værelset. Se side 6 for mere info.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 1B
FAMILIEBOLIG PÅ 1.SAL

7

Altan

Stue
Værelse

Værelse
1
2

Køkken / Alrum
Værelse
Entré

3

5

Badeværelse

6

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 1B efter renovering

18

4

- Lejlighedstype 1B i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Familiebolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværels
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Ny åbning mellem stue og køkken.

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt større badeværelse.

4

Nyt køkken med spiseplads.

5

Ny entré med vindue til køkkenet.

6

Der etableres nye individuelle trapper til
boligerne på 1.sal, som skaber en privat altan
med ophold. - Se side 6 for mere info.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og
giver mere plads til ophold.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 2B
FAMILIEBOLIG PÅ 1.SAL

6

Altan

Stue
Værelse
1
2

Køkken / Alrum
Værelse
4

3

Entré

Badeværelse

5

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 2B efter renovering
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- Lejlighedstype 2B i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Familiebolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Ny åbning mellem stue og køkken.

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt større badeværelse.

4

Nyt køkken med spiseplads.

5

Ny entré med vindue til køkkenet.

6

Der etableres nye individuelle trapper til
boligerne på 1.sal, som skaber en privat altan
med ophold. - Se side 6 for mere info.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og
giver mere plads til ophold.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 3B
FAMILIEBOLIG PÅ 1.SAL

7

Altan

Stue
Værelse
1
2

Køkken / Alrum
Værelse
Entré

3

5

Badeværelse

6

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 3B efter renovering
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4

- Lejlighedstype 3B i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

3
97m2
Familiebolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Ny åbning mellem stue og køkken.

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt større badeværelse.

4

Nyt køkken med spiseplads.

5

Ny entré med vindue til køkkenet.

6

Der etableres nye individuelle trapper til
boligerne på 1.sal, som skaber en privat altan
med ophold. - Se side 6 for mere info.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og
giver mere plads til ophold.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 4B
FAMILIEBOLIG PÅ 1.SAL

7

Altan

Stue
Værelse
1
3

Værelse

2

Værelse

Køkken
4

Badeværelse

Entré

WC

5

6

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 4B efter renovering
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- Lejlighedstype 4B i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Familiebolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Ny åbning mellem stue og køkken.

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt større badeværelse.

4

Nyt køkken med spiseplads.

5

Ny entré med vindue til køkkenet.

6

Der etableres nye individuelle trapper til
boligerne på 1.sal, som skaber en privat altan
med ophold. - Se side 6 for mere info.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og
giver mere plads til ophold.
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4. LEJLIGHEDSTYPERNE

LEJLIGHEDSTYPE 5B
FAMILIEBOLIG PÅ 1.SAL

7

Altan

Stue
Værelse

Værelse
1
3

Køkken
4

Badeværelse

2

Værelse
Entré

WC

5

6

Adgang fra stien

- Lejlighedstype 4B efter renovering
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- Lejlighedstype 4B i dag

Fakta

Værelser:		
Areal:		
Specifikation:

4
108m2
Familiebolig

Den indvendige renovering vil som
udgangspunkt indeholde følgende ting:
+ Nyt badeværelse
+ Nyt køkken
+ Nye trægulve
+ Malerbehandling af vægge og lofter
Til højre kan du se de fysiske ændringer
der kommer til at have indvirkning på netop
din lejlighed. Tallene ud fra teksten kan
du ligeledes finde på plantegningen, som
synliggør din lejlighed efter renoveringen,
således du kan se hvor de beskrevne punkter
har indvirkning på din lejlighed.

1

Eksisterende dørhul lukkes.

2

Ny åbning mellem stue og køkken.

3

Eksisterende toilet og bad lægges sammen til
et nyt større badeværelse.

4

Nyt køkken med spiseplads.

5

Ny entré med vindue til køkkenet.

6

Der etableres nye individuelle trapper til
boligerne på 1.sal, som skaber en privat altan
med ophold. - Se side 6 for mere info.

7

Nye større altaner erstatter de eksisterende og
giver mere plads til ophold.
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5. GENHUSNING

HVORFOR GENHUSNING?

Du skal genhuses fordi vi skal ombygge din bolig så meget at du sikkerhedsmæssigt ikke kan være
i boligen under ombygningen.
I praksis vil det sige at projektet låner din bolig mens der bygges om og du i den periode skal bo
et andet sted.

HVAD ER GENHUSNING?

Der er midlertidig genhusning, det betyder at projektet skal låne din lejlighed i en periode og du så
flytter tilbage til samme lejlighed når den er færdig renoveret.
Permanent genhusning betyder at du ikke flytter tilbage til din tidligere bolig.

HVAD KOSTER GENHUSNINGEN?

Det koster ikke dig noget, projektet betaler din flytning, genhusning og tilbageflytning.
Du betaler din sædvanlige husleje og projektet betaler huslejen i den bolig du er genhuset i.
Du betaler forbruget i din genhusningsbolig og projektet betaler forbruget i din sædvanlige bolig

HVOR BLIVER JEG GENHUSET?

Så vidt muligt genhuses du i afdelingen.
Alternativt i en af Plus Boligs nærved liggende afdelinger.

HVORDAN FOREGÅR GENHUSNINGEN?

Min. 3 måneder før du skal genhuses får du et varsel om genhusning.
Først når du har dette varsel i hånden er der tale om genhusning. Alt hvad du gør inden er sædvanlig flytning på sædvanlige betingelser.
I god tid inden genhusningen få du besøg i din nuværende bolig af vor genhusnings konsulent.
Her aftaler i alt omkring genhusningen, evt. særlige behov og evt. særlige ønsker ift. renoveringen.
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6. HUSLEJESTIGNING

Hvis helhedsplanen gennemføres medfører det følgende huslejestigninger:
En 3-værelses lejlighed på 97,2 m2 stiger 1.655 kr / måned
En 4-værelses lejlighed på 108,5 m2 stiger 1.847 kr / måned
Helhedsplanen indfrier afdelingens individuelle forbedringslån, som f.eks. bad, køkken og garderobe. Så jer der betaler på et forbedringslån, fritages for dette, hvis helhedsplanen gennemføres.
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7. TIDSPLAN

25. JANUAR 2018, KL. 19 I PRÆSTEMARKENS FÆLLESHUS.
Orienterende ekstra ordinært beboermøde

29. JANUAR 2018

Omdeling af helhedsplans pjece til alle lejligheder.

14. FEBRUAR 2018, KL. 10 -12

Individuelt beboermøde i egne fælles lokaler.
Her kan du komme og stille dine spørgsmål til projektet og genhusningen.
Rådgivere samt Plus Boligs administration vil være til stede.

15. FEBRUAR 2018, KL. 17 – 20
Individuelt beboermøde i egne fælles lokaler.
Her kan du komme og stille dine spørgsmål til projektet og genhusningen.
Rådgivere samt Plus Boligs administration vil være til stede.

8. MARTS 2018, KL. 19 I PRÆSTEMARKENS FÆLLESHUS.
Ekstra ordinært beboermøde, med afstemning om helhedsplanens eventuelle gennemførelse.
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Referat ekstraordinært afdelingsmøde 8. marts 2018
Deltagere:
81 lejemål repræsenteret
Advokat Michael Møller Pedersen
KAAI – Niels Andersen
Plus Bolig: Betina Schack, Susanne Kristensen, Ali Hassan, Tage Larsen, Ingrid Andersen, Lars Holt Jensen,
Jane Sørensen og Lina Sørensen (referent)

1.

Velkomst.
Aage Grøndahl byder velkommen. Tænk over det ikke kun er egen lejlighed, men en hel afdeling
det handler om. Brug hovedet og ikke kun hjertet.

2.

Valg af dirigent.
Aage foreslår Plus Boligs advokat Michael Møller Pedersen. Ingen er imod forslaget. Michael Møller
Pedersen bliver valgt som dirigent.
Michael gennemgik reglerne i loven samt Plus Boligs vedtægter vedrørende indkaldelse at det
ekstraordinære afdelingsmøde og erklærede afdelingsmødet for lovligt og beslutningsdygtigt.

3.

Kort gennemgang af bygningernes tilstand.
Udfordringer der i dag opleves i afdelingen bliver gennemgået.
Spørgsmål: ingen.

4.

Fremlæggelse af helhedsplanen.
Niels gennemgår indholdet i projektet. Han kommer med yderligere information om:
Udendørs:
Punkter fra forrige møder bliver kigget på og der arbejdes videre på trappen, som ønsket tidligere.
Spørgsmål:
•

Scheelsmindevej 136: Bliver der ændret i altanstørrelser? Den bliver ikke mindre end den
er i dag. Altanstørrelse drøftes med byggeudvalg.

•

Scheelsmindevej 6: Skal altaninddækningen være som på tegningen? Det kan drøftes, det
er blot lavet visuelt på tegningen. Andre materialer kan også komme på tale.

•

Genetablering af have: Man forsøger at ødelægge så lidt som muligt, men håndværkerne
skal bruge plads rundt om husene.

•

Må man selv rykke hegn op? Ja, men de individuelle spørgsmål taler man med
genhusningskonsulenten om, men man må meget gerne fjerne planter osv. selv.

•

Er der nye fliser med? Der er nye fliser med i projektet.

•

Kommer der hække i fremtiden? Byggeudvalget er med til at drøfte, om man kan lave
løsninger med plankeværk og hække fremover.

•

Scheelsmindevej 6: Bemærkning til isolering og facader, er det nødvendigt? Henviser til
energimærkningsrapport. Niels: Det startede med beton, som er ødelagt. Dette skal pilles
af, for at reparere pladerne. Da man alligevel skal pille pladerne af, efterisolerer man og
sætter plader på hele facaden.

•

Hvorfor sidder man her, hvis det er besluttet på forhånd? Det er ikke noget, der er
besluttet, det skal i lejere beslutte ved en afstemning. Men der er nogle ting, der skal laves,
uanset hvad.

•

Scheelsmindevej 40: Spørgsmål facade; Kan man undgå mus og rotter i fremtiden? Det er
med i planen med hensyn til pladerne på facaden. Det samme gælder isoleringen, hvor der
i dag blæser luft ind bag pladerne.

•

Scheelsmindevej 96: Kan man vende trappen om, da der kommer mange trapper? Det er
noget man arbejder på og vi kigger på det.

•

Er man fastlagt på ståltrappe? Nej, det er man ikke.

•

Hvad er jeres overvejelser om at få kørestol op på 1. sal? Der er kun indregnet
tilgængelighedsboliger i stueetagen.

•

Scheelsmindevej 40: Den slags vindskærm, ved trappen, kan man lave andre muligheder,
f.eks. med glas? Der har gennem tiden været mange muligheder på tale og byggeudvalget
kommer med ind over.

•

Scheelsmindevej 76: Har man gjort overvejelser over, hvor meget trapperne kommer til at
skygge? Kan man evt. vende den rundt? Det er vigtigt at trappen er fornuftig at gå på og at
trappen passer til stien i afdelingen.

Indendørs:
Stuen
Hul i boligernes stue; nogle ønsker det bliver større, andre at det forsvinder. Det bliver et gratis
til/fravalg
Entre: Der skal kigges på løsninger sammen med byggeudvalget.
Køkken: Der arbejdes på løsninger, som gør at vi kommer tættere på det i har i dag.
Badeværelse: De to oprindelige badeværelser bliver slået sammen.
1. sal:
Beholder entre, som i dag, de skal ikke laves tilgængelige.

Spørgsmål:
•

Scheelsmindevej 68: Er dørene for små i tilgængelighedsboligerne i dag? Døre skal være 80
cm. bred i åbning, så de steder hvor den i dag er for smal, skal den laves større.

•

Hvorfor tilgængelighedsboliger? Landsbyggefonden støtter tilgængelighedsboliger og det
er dette projekt Landsbyggefonden har godkendt.

•

Kommentar: Køkken og entre-forslaget gør, at man ikke kan møblere på samme måde som
i dag.

•

Eksisterende bad og toilet ligges sammen, hvorfor? Det er sammenlagt de fleste steder i
dag.

•

Hul i stuevæg: Der arbejdes på, at man selv kan tage et valg.

•

Vindfang på trappen: Det er noget man kigger på.

•

Er vinduet blevet flyttet i badeværelset i bolig 2A? Nej, det er samme sted, det er en fejl på
tegningen.

•

Scheelsmindevej 70: Får vi færre køkkenskabe eller er det som nu? Vi tilstræber at det
bliver som i dag, men der skal være plads til entre, for at tage vinden. Hvis der siges ja,
bliver der tæt samarbejde med byggeudvalget, som er med til at bestemme.

•

Vandrørene der løber i væggene, bliver de skiftet? Ja, de bliver skiftet.

•

Scheelsmindevej 68: Er det meningen, at vi skal have en lille brusekabine? Nej, det bliver et
gulv uden kanter med bruseforhængsstang. Selve indretningen med fliser skal drøftes med
byggeudvalget.

•

Scheelsmindevej 96: Kan man hænge toilettet på væggen? Det skal boligselskabet være
med til at bestemme.

•

Scheelsmindevej 76: Kan man bibeholde noget fra badeværelset, selvom man skal renovere
installationerne – vores badeværelse er nyt? Vi skal være opmærksom på
vådrumsmembranen, men vi ønsker ikke at ødelægge noget, blot for at ødelægge.

•

Får vi samme antal skabe? Det skal vi arbejde på med byggeudvalget, men vi skal lave plads
til entre. Vi vil forsøge at få max ud af køkkenet.

•

Kan man få lås på udvendig ved sin terrasse? Det kan man kigge på, det har også noget
økonomi på sig.

•

Scheelsmindevej 68: Hvordan kan i sige rør skal udskiftes, når vi har fået lavet nyt
badeværelse? Vi kan kigge på det, men alle installationerne skal skiftes på ny.

•

Vegavej 66: Det er ene store boliger, kan du vise en plan af min tegning? Boligerne er
sammen størrelse fremover, som de er i dag.

•

Scheelsmindevej 136: toiletter 1. sal, kan vi slippe for badehæng og få lavet brusevæg?
Niels: Det kigger vi på.

•

Kan man fjerne søjlerne i loftet? Det har noget med konstruktionen at gøre, så de fjernes
ikke.

•

Scheelsmindevej 6: Er det ikke krav til handicapboliger og ikke til tilgængelighedsboliger
projektet følger? Projektet er godkendt af Landsbyggefonden.
Scheelsmindevej 4: Min søn har siddet i kørestol og kunne komme rundt i boligen. Hvorfor
skal det laves om? Landbyggefonden har givet os disse krav, for at de kan støtte, det er
dem der har godkendt denne plan.

•

Skal samtlige boliger bruges til kørestolsboliger, for kommunen giver støtte til
handicapboliger? Vi laver tilgængelighedsboliger i stueetagen, for at vi kan få midler fra
Landsbyggefonden. Man skal ikke være kørestolsbruger for at bo i sådan en bolig, men
boligerne opfylder kravene.

•

Hvad er forskel på tilgængelighedsbolig og handicapbolig? Disse boliger i planen opfylder
Landsbyggefondens termer for en tilgængelighedsbolig.

•

Michael Møller Pedersen: Uenighederne om hvad Landsbyggefonden siger er uddebatteret,
så vi lukker emnet og går videre til næste spørgsmål.

•

Scheelsmindevej 146: Når man går i mellemgang i dag, hvor badeværelser er sammenlagt,
er der et hak, bliver det fjernet? Der skal startes på en frisk, så der laves en ny væg på
tværs.

•

Niels: Vi undersøger så lidt som muligt på forhånd, for at holde økonomien nede, for hvis
det bliver et nej, er det ikke et for stort tab. Hvis der stemmes ja, går man i gang med at få
detaljerne på plads.

•

Beboer: I forhold til byggeudvalget, vil jeg foreslå der vælges et bredt udvalg, så der er flere
repræsenteret.
Aage: Vi sidder 4 i bestyrelsen og derudover er der plads til 4 mere. Men det tager vi på et
nyt møde, hvis der er behov for flere, kigger vi på det.

•

Preben Nielsen, beboer: Tak for udvidelsen i byggeudvalget. Nogle tænker om det er en
blankocheck man udleverer og nej, det gør man ikke. Rammerne er sat og beboerne bliver
hørt. Der bliver måske færre penge til Landsbyggefonden og det er med at sige ja, imens vi
får chancen. Måske får vi ikke godkendelsen igen.

•

Scheelsmindevej 96: Hvis man vil flytte tilbage, kan man undgå at åbne og lukke vægge hvad så hvis man ikke ved, om man vil tilbage? Det tager man med en
genhusningskonsulent.

•

Vegavej 52: Angående el-arbejdet, hvor meget skal laves? Vi er blevet gjort opmærksomme
på el-tavlen og der skal laves det, der er nødvendigt.

•

Scheelsmindevej 136: I dag går vinylen op af væggen, kommer der fodlister på i fremtiden?
Ja, det gør der.

•

Scheelsmindevej 146: Kommer der tv-stik flere steder? Nej, ikke umiddelbart.

•

4a og 5A er specielle indretninger grundet kassebygningen fra start, men der skal kigges på
entre og køkken, for at få mere ud af det. Boligerne er bygget i kasser, derfor er
betonvæggene de bærende vægge.

5.

Genhusning under renoveringen.
Gennemgang af punktet ”Genhusning” i folderen om helhedsplanen.

Spørgsmål:
•

Spørgsmål til forsikring: Man har egen indboforsikring, hvem erstatter, hvis noget går i
stykker under flytning? Det gør dem, der flytter det der går i stykker – de har en forsikring.
Men der skal være dokumentation for det.

•

Scheelsmindevej 14: Hvor mange karrer ad gangen? Vi starter fra en ende, men
hastigheden afhænger af genhusningen. Hvid der f.eks. er mange genhusningsboliger, kan
man måske køre 2 blokke på en gang.

•

Scheelsmindevej 76: Ved i hvor i starter? Man starter modsat af, hvor der er flest
genhusningslejligheder.

•

Vegavej 62: Kan man blive genhuset flere gange? Nej, man bliver kun genhuset en gang.

•

Scheelsmindevej 96: Er den bolig man genhuses i, renoveret? Nej, det er den ikke.

•

Scheelsmindevej 10: Hvis det er muligt at blive genhuset i eget sommerhus, skal man så
betale husleje? Det er noget der udregnes, hvis man kommer videre med projektet.

•

Vegavej 4: Har man overblik over hvor lang tid renoveringen tager? Man skal regne med 6
måneder.

•

Kan man være sikker på at blive genhuset et sted hvor dyr er tilladt? Man bliver genhuset i
en lignende bolig, så det tages der hensyn til.

•

Scheelsmindevej 4: Kommer der en og pakker for os? Man aftaler nærmere med
genhusningskonsulenten.

•

Scheelsmindevej 96: Hvis man selv flytter, betaler Plus Bolig så for det? Hvis det er inden
for perioden, hvor man er blevet varslet genhusning, følges reglerne for genhusning.

•

Bliver der taget hensyn til handicappede og dem i kørestol? Ja, det gør der.

•

Bliver der tilknyttet nogle, som kan hjælpe gennem projektet? Plus Bolig har en
beboerrådgiver, der kan hjælpe, hvis der er behov for det.

6.

Økonomi/huslejekonsekvens.

Hvis helhedsplanen gennemføres medfører det følgende huslejestigninger:
En 3-værelses lejlighed på 97,2 m2 stiger 1.655 kr / måned
En 4-værelses lejlighed på 108,5 m2 stiger 1.847 kr / måned
Helhedsplanen indfrier afdelingens individuelle forbedringslån, som f.eks. bad, køkken og garderobe.
Så jer der betaler på et forbedringslån, fritages for dette, hvis helhedsplanen gennemføres
Spørgsmål:
•

Hvad med A/B-ordning: Det er ikke en del af planen, det skal besluttes på et
afdelingsmøde.

•

B-ordningssaldoen, hvem får den? Den følger lejemålet.

•

Scheelsmindevej 152: Hvad bliver huslejestigningerne, hvis vi stemmer nej, for jeg har
forstået at det bliver dyrere, hvis vi stemmer nej. Niels: en 4-værelses vil cirka blive 1500
kroner dyrere.

•

Får vi en ekstra chance? Nej, men man kan genforhandle, men ikke være sikre på at få en
godkendelse.

7.

Tidsplan.

Spørgsmål: Ingen

8.

Beboerinddragelse.
Den store beboerinddragelse bliver byggeudvalget. Der er også inddragelse, når i kan lave jeres
tilvalg i egne boliger.

Spørgsmål:
Kan vi vælge byggeudvalg i dag? Michael Møller Pedersen: Nej, det er ikke på dagsordenen, så derfor
kan vi ikke stemme om det.

Joan: I tilfælde af ja, hvordan kommer vi så videre, når vi ikke har et byggeudvalg. Advokat: Vi får en
tilkendegivelse i dag og senere skal der laves en formel beslutning på et ekstraordinært beboermøde.
Inge Scheelsmindevej 54: Hvornår kommer det møde? Hurtigst muligt ifølge Aage.

9.

Valg af stemmeudvalg.
Følgende er valgt uden modkandidater.
Gitte Jacobsen, Scheelsmindevej 74
Kaj Pedersen, Vegavej 52

10. Afstemning.
Ja, til at gennemføre helhedsplanen

145 stemmer

Nej, til at gennemføre helhedsplanen

14 stemmer

Blanke

1 stemme

Ugyldige

2 stemmer

Helhedsplanen er således vedtaget.

11. Evt.
Ingen kommentarer til punktet eventuelt.
Michael Møller Pedersen takkede for god ro og orden.
Aage: Tak til Michael for den juridiske hjælp og tak til forsamlingen. Præsenterer Plus Boligs
direktør, Mette Bach Kjær.
Mette: Tillykke med afstemningen til afdelingen. Vi vil gøre hvad vi kan, for at hjælpe jer igennem
processen.

_____________________

_____________________

________________

Aage Grøndahl Andersen

Michael Møller Pedersen

Lina Sørensen

Afdelingsformand

Dirigent

Referent

