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1. Trinvis renovering
• Stigrør (vand & varme) samt faldstammer i 

2017
• Vinduesudskiftning i 2020/21

2. Totalrenovering
• Stigrør
• Vinduesudskiftning 
• Tagudskiftning
• Udearealer 



Afdelingsmøde afd. 218-1

Nødvendig renovering

• Stigrør er slidte og ofte 
utætte, hvilket giver store 
og dyre vandskader, og der 
betales 25.000 i selvrisiko.

• Vinduerne med sålbænke 
har længe stået til en meget 
snarlig udskiftning.

• Taget er utæt og giver 
anledning til vandskader 
med betaling af selvrisiko.

TRINVIS UDSKIFTNING

Stigrør varme og vandrør samt 
faldstamme udskiftes i 2017

• Huslejestigning 0,44% i 
2017

Vinduer mv udskiftes i 2020/21

• Huslejestigning i alt 6,19% i 
2021

(incl. stigningen til stigrør)

Oktober 2016



Totalrenovering 2017/18

• Stigrør, vinduesudskiftning, nyt tag og udearealer

• Beregnet huslejestigning 15,9% uden justeringer.

• Denne stigning kan bringes ned på 2,8% fordi der kan 
spares 1 mio om året i henlæggelser til vedligehold, som 
nu laves på én gang. 

• Hertil kommer, at Dispositionsfonden vil yde huslejetilskud 
i de næste 20 år med 100.000 om året, forudsat en samlet 
renovering. Herefter en mindre gradvis stigning.

• En totalrenovering vil endvidere give en varmebesparelse 
på 5-10% af varmeudgifterne.



Hvad laves der i Totalrenovering?

• Nye hoveddøre med nye briklåse

• Nye skarnrums-døre

• Nye vinduer

Incl. sålbænke, altanpartier (efter ønske med helt vindue i 
sidestykket)



Hvad laves der i Totalrenovering?

• Nyt tag og tagvinduer

• Efterisolering af 3. sal (tagetagen), nyt vindpap og eternit

• Efterisolering af spidsloft (der hvor ventilationsanlæg er)

• Nye tagrender

• Nye stigrør til vand og varme

• Vandmålere

• Nye faldstammer og nye rørkasser

• Udearealer – præsenteres af   Kathrine                                         
fra Thing & Brandt Landskab



Udearealer - helhedsplan



Hvad indgår i renovering af udearealer?

• 2 Grillpladser

• Nye opholdsterrasser

• Bearbejdning af kajkant

• Nye legefaciliteter

• Flere cykelstativer (i alt 60-65 ekstra)

• Nyt hegn til nabo

• Renovering af eksisterende hegn

• Forslag om supplerende lys



Ankomst

• Overdækning af skraldecontainere

• Nyt hegn mod nabo

• Cykelparkering ved gavl af I-hus
(10 ekstra)



Kajkant – privatisering og afgrænsning

• Sveller til afgrænsning og cykelhindring

• Sveller som siddemøbel på græs

• Fliser på tværs

• Terrasse i begge ender 

• Grillplads 



I-haven – leg og ophold

• 3 trampoliner

• Fugleredegynge

• Boldmål

• Ny smallere hæk

• Flere indgange

• Kig til havnen 

• Opholdsterrasse ifm. 
grillplads



I/U-gården - funktionalitet og intime steder

• Cykelparkering (35 ekstra)

• Bøjle til fastspænding af ladcykler

• Opholdsterrasse

• Siddepodie omkring træ



U-gården – leg og fællesskab

• Ny småbørnslegeplads med  bakker, kravlerør, 
legehus, sandkasse og rutsjebane

• Små træer for afskærmning

• Grillplads med grill, afsætningsbord og 
skraldespand

• Pergola



Skoven – leg og funtionalitet

• Pilehytter

• Tarzanbane

• Cykelparkering (19 ekstra)

• Opholdsterrasse med kig 
under kronerne



Belysning - supplerende

• Lave pullerter ved knudepunkter  og terrasser

• Effektbelysning på kirsebærtræ


