Boligforeningen 3B
Organisationsbestyrelse (Organisationsbestyrelsesmøde 7. februar
2019)
07-02-2019 17:00
Billedsalen, Vester Voldgade

Mødeindhold
Punkt

Side

Punkt 0: Dagsorden

1

Punkt 1: Referater

3

Punkt 2: Revisionsprotokol

5

Punkt 3: Byggesagshonorar (B)

6

Punkt 4: Indstilling - Finansiering af ekstra indsats for AlmenBolig+ (B)

7

Punkt 5: Indstilling - Egedalsvænge - Regnskabstvist (B)

9

Punkt 6: Indstilling - Skæve boliger - finansiering af 20 timer (B)

12

Punkt 7: Indstilling - Navneændring Folehaven (B)

15

Punkt 8: Indstilling - Områdemøder marts 2019 (B)

17

Punkt 9: Indstilling - Grønrisvej - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler (B) 21
Punkt 10: Indstilling - Sundholmsvej – Skema A og B (B)

23

Punkt 11: Indstilling - Sangergården 1 – Godkendelse af foreløbig helhedsplan (B)

29

Punkt 12: Indstilling - Signalgården – mangeludbedring (O)

35

Punkt 13: Indstilling - Forlængelse af BSHP Kokkedal på Vej med et halvt år (B)

39

Punkt 14: Indstilling - Nye afdelingshjemmesider - Økonomi (B)

41

Punkt 15: Bilag til OB – Evaluering af Ballerupaftalen

45

Punkt 16: Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper

49

Punkt 17: BL

51

Punkt 18: Formand / administration / øvrige

52

Punkt 19: Eventuelt

53

Punkt 20: Næste møde og evaluering af dette møde

54

Punkt 0: Dagsorden

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Torsdag den 7. februar 2019, Kl. 17-21
Vester Voldgade, Billedsalen
Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Monia Stoltz, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Stine Hesselund Hassing
Administrationen: Jonas M. Cohen, Jens Elmelund, Anders Rosendal, Anne Mette Fredsgaard
Svendsen og Andreas Rohde (ref.)
Gæster: Rolf Andersson
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Henrik Thorenfeldt
Formalia
1.

Referater

2.

Revisionsprotokol

A-sager
3.

Byggesagshonorar (B)

4.

Indstilling - Finansiering af ekstra indsats for AlmenBolig+
(B)
Indstilling - Egedalsvænge - Regnskabstvist (B)

5.
./.
6.
7.

Indstilling - Skæve boliger - finansiering af 20 timer (B)
Indstilling - Navneændring Folehaven (B)

8. Indstilling - Områdemøder marts 2019 (B)
./.
B-sager
9.

Indstilling - Grønrisvej - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)
10. Indstilling - Sundholmsvej – Skema A og B (B)
./..
11. Indstilling - Sangergården 1 – Godkendelse af foreløbig
./.. helhedsplan (B)
12. Indstilling - Signalgården – mangeludbedring (O)
./.
13. Indstilling - Forlængelse af BSHP Kokkedal på Vej med et
halvt år (B)
14. Indstilling - Nye afdelingshjemmesider - Økonomi (B)
./.
15. Bilag til OB – Evaluering af Ballerupaftalen

Organisationsbestyrelsesmøde 7. februar 2019

1

1

Punkt 0: Dagsorden

Orienteringspunkter
16. Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
./.
17. BL
18. Formand / administration / øvrige
Afslutning
19. Eventuelt
20. Næste møde og evaluering af dette møde

Organisationsbestyrelsesmøde 7. februar 2019

2

2

Punkt 2: Revisionsprotokol

5

Punkt 3: Byggesagshonorar (B)
Punktet tages mundtligt på selve mødet.
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Punkt 4: Indstilling - Finansiering af ekstra indsats for AlmenBolig+ (B)

Finansiering af ekstra indsats for AlmenBolig+ (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Forretningsudvalg den 29. januar 2019
- 18. januar 2019 / Mikkel Kjøgx

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ekstra indsats overfor 3B’s AlmenBolig+ afdelinger
og finansiering heraf

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

der afholdes en ekstra indsats overfor 3B’s AlmenBolig+ afdelinger på 650.000 kr. Heraf afholdes 450.000 kr. af selskabet og 200.000 kr. afholdes samlet af 3B’s AlmenBolig+ afdelinger. Udgiften på 450.000 kr. for selskabet afholdes af driftsbidragskontoen.

Problemstilling
AlmenBolig+ afdelingerne i 3B har ikke været igennem samme opstartsforløb som tilsvarende afdelinger oplever i KAB. Dette skaber frustrationer i afdelingsbestyrelserne, hvilket medfører øget
administration, samt behov for politisk bevågenhed.
Afdelingerne har behov for øget uddannelse, og denne kompetence og ressource findes for nuværende ikke i Kundecenter 3B.

Løsning
For at sikre understøttelse af afdelingerne er der indgået en aftale med KAB’s specialkundeenhed
om et koncentreret forløb i 2019. Her vil specialkundeenheden analysere de forskellige afdelinger
og lave konkrete handleplaner for løsning af aktuelle problemstillinger, samt fokusere på uddannelse af bestyrelserne. For at lykkes med dette, skal der allokeres ekstraordinære ressourcer, og der
tilknyttes kundekonsulenter som kontaktpersoner. Der vil blive tilknyttet et team bestående af tre
kundekonsulenter, der tager hånd om problemløsning og uddannelse. Bestyrelserne er informeret
på et opstartsmøde i december 2018, og vil alle modtage besøg i februar 2019, hvorefter handleplaner udarbejdes. Der tages her højde for, at afdelingerne har forskellige udfordringer og befinder
sig på forskelligt niveau alt efter hvornår de er etableret.
Tilgangen er præsenteret for alle 3B’s AlmenBolig+ afdelinger, der har taget positivt imod dette, og
3B’s organisationsbestyrelse er repræsenteret i forløbet ved Monia Stoltz, der er kontaktperson for
AlmenBolig+ afdelingerne.

1
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Punkt 4: Indstilling - Finansiering af ekstra indsats for AlmenBolig+ (B)

Økonomi
Der er kalkuleret med at opgaven kræver en fuldtidsmedarbejder igennem 2019. Dette er opgjort til
en omkostning på 650.000 kr. og er vurderet ud fra erfaringen med KAB’s 15 andre AlmenBolig+
afdelinger der alle har været igennem et opstartsforløb.
For at finansiere denne omkostning, som vil blive lagt ud i de 6 afdelinger som køb af ekstraordinær konsulentbistand i henhold til KAB’s ydelseskatalog, er deres budget for 2019 blevet gennemgået.
Nr.

Navn

Enheder

Opstart KAB

Behov for støtte

1016 Dortheavej

51 111.180,00

82.756,00

1019 Teglværkshaven

60 130.800,00

90.728,00

1030 Sundholm Syd

48 104.640,00

72.640,00

1037 Kløverbladsgade

34,2 74.556,00

59.571,80

1038 Skovkvarteret

52 113.360,00

67.242,00

3074 Signalgården

53 115.540,00

81.516,00

I alt

298,2 650.076,00

454.453,80

Ovenstående tabel viser hvordan støtten fra selskabet vil blive fordelt blandt de enkelte afdelinger.
Udover behovet for støtte er der fundet midler i afdelingernes økonomi, da eksempelvis administrationshonoraret bliver sat ned i henhold til KAB’s prisblad for AlmenBolig+.
Udgiften på 450.000 kr. for selskabet foreslås afholdt af driftsbidragskontoen.

Videre proces
Godkender organisationsbestyrelsen indstillingen vil administrationen analyserer afdelingernes udfordringer og behov i løbet af februar og marts, og herefter vil uddannelsesplan og tiltag blive
iværksat.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
2
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Punkt 5: Indstilling - Egedalsvænge - Regnskabstvist (B)

Egedalsvænge - Godkendelse af afvist afdelingsregnskab (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Forretningsudvalg den 22. januar 2019
- 18. januar 2019 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om afdeling Egedalsvænges årsregnskab for 2017
skal godkendes, på trods af at afdelingsbestyrelsen i afdelingen ikke har godkendt regnskabet.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at årsregnskabet for 2017 i afdeling Egedalsvænge godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Afdelingsbestyrelsen for afdeling Egedalsvænge har ikke godkendt afdelingens årsregnskab for
2017. Afdelingsbestyrelsen er kommet med følgende indsigelser:








at der har været højere udgifter til opretning ved genudlejning i boligerne.
at de ikke er blevet løbende orienteret om budgetoverskridelser.
at der har været manglende sparsommelighed.
at der er sket diverse fejlkonteringer.
at besparelser på udgifter til driftspersonale på ca. 0,5 mio. kr., som Fredensborg Kommune
har afgjort i budgettvist omkring budget 2017, ikke er sket.
at juridisk assistance til beboerklagesager ikke skal afholdes af afdelingen.
at ombygning af ejendomskontor i forbindelse med at driftschefen skal sidde på ejendomskontoret ikke skal afholdes af afdelingen.

Løsning
Administrationen har sendt svar på alle afdelingsbestyrelsens indsigelser og har blandt andet kunne dokumentere at besparelse på driftspersonalet er indregnet i budget 2017. Administrationen har
givet tilsagn om at se på om udgifterne i forbindelse med ombygning af ejendomskontor skal kompenseres af det lokale driftsbidrags økonomi. Der er givet forklaring på diverse fejlkonteringer og
hvor der er givet medhold, vil disse udgifter blive korrigeret i regnskab 2018. Dette er dog mindre
udgifter.
Administrationen har assisteret en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen til bilagsgennemgang.
1
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Punkt 5: Indstilling - Egedalsvænge - Regnskabstvist (B)

Administrationen har ligeledes set på udgifterne i forbindelse med fraflytning og specielt på udgifter
til genopretning. På den baggrund har der været afholdt møder med driftens personale for at få afklaret proceduren for flyttesyn.
Afdelingsbestyrelsen fastholder sin afvisning af afdelingsregnskabet desuagtet administrationens
redegørelser.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i selv økonomiske konsekvenser for selskabet.
Afdelingens regnskab for 2017 viser et underskud på 1,2 mio. kr. Underskuddet skyldes at henlæggelserne ikke kunne dække årets forbrug til planlagte vedligeholdelsesarbejder, da udgifterne til
genopretning ved genudlejning har været større end budgetteret.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil regnskabet blive sendt til Fredensborg
Kommune til endelig godkendelse.

Bilag
1. Årsregnskab 2017 for afdeling Egedalsvænge.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2
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Bilag til Punkt 5: Indstilling - Egedalsvænge - Regnskabstvist (B)
• Bilag 1 - Årsregnskab 2017 for afdeling Egedalsvænge.pdf
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Punkt 6: Indstilling - Skæve boliger - finansiering af 20 timer (B)

Skæve boliger - finansiering af 20 timer (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Forretningsudvalg den 22. januar 2019
- 21. januar 2019 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af renhold af og sociale aktiviteter i afdelingerne Krattet og Ellehjørnet.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

at udgifterne dækkes af en huslejestigning og at Københavns Kommune ansøges herom,
som beskrevet i afsnittet ’Løsning’ under løsningsmodel 3.

Problemstilling
Krattet og Ellehjørnet er to afdelinger bestående af 10 træhuse i hver afdeling, for hjemløse. Der er
lavet en aftale med Københavns kommune og Socialministeriet om at husleje kun må stige med en
reguleringsprocent fastsat i Finansloven.
Der er tilknyttet en social vicevært til de to afdelinger, hvor lønnen er betalt af Københavns kommune. Den sociale vicevært har tidligere stået for snerydning og lettere beskæring af buske i afdelingen samtidig med, at han/hun har betjent beboerne. De nuværende beboere har et større behov
for betjening end tidligere og derfor har den sociale vicevært ikke tid til renholdelsesopgaver, og
har brug for at kunne lave mere pædagogisk og socialt arbejde med beboerne.
Boligforeningen 3B dækker i dag et driftsunderskud, der kommer ved at udgifterne er større end
den leje som maksimalt kan opkræves hos beboerne i form af driftslån. I alt har 3B ydet 1,7 millioner til de to afdelinger. Der er ikke lavet en aftale omkring tilbagebetaling for disse lån. Huslejen er
i dag 1.194 kr. pr. m²/pr. år for Krattet og 1.400 kr. pr. m²/pr. år for Ellehjørnet. Det er en månedlig
husleje på 3.963 kr. i begge afdelinger.

Løsning
Administrationen har udarbejdet tre løsningsmodeller. Forretningsudvalget har forholdt sig til de tre
løsningsmodeller og anbefaler løsningsmodel 3.

1
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Punkt 6: Indstilling - Skæve boliger - finansiering af 20 timer (B)

Løsningsmodel 1
Udgifterne til renhold og sociale aktiviteter på 23.000 kr. (18.000 kr. til renholdelse og 5000 kr. til
sociale aktiviteter) finansieres ved at dispositionsfonden øger sit driftslån hvert år, således at udgiften er indeholdt i lånet.
Løsningsmodel 2
3B meddeler Københavns Kommune, at den nuværende situation er uacceptabel forhandler en
løsning, hvor Københavns Kommune enten allokere mere personale eller visitere beboere med et
mindre servicebehov.
Lykkedes dette ikke, finansieres udgifterne gennem en ekstraordinær huslejestigning som beskrevet i løsningsmodel 3
Løsningsmodel 3
Udgifterne til renhold og sociale aktiviteter finansieres gennem en ekstraordinær huslejestigning.
Københavns Kommune ansøges om dette. Huslejestigningen vil være på 81 kr. pr. lejemål per måned i begge afdelinger. Den endelige husleje vil være på 4.044 kr. pr. lejemål per måned.
Denne løsningsmodel har været forelagt beboerne i de to afdelinger på et beboermøde og blev
mødt med udbredt utilfredshed.

Økonomi
Løsningsmodel 1
Dispositionsfonden skal yde 23.000 kr. mere pr. år end allerede indregnet i prognosen. Det er ikke
en væsentlig forøgelse.
Løsningsmodel 2
Ingen økonomiske konsekvenser såfremt Københavns Kommune accepterer at allokere mere personale eller ændre visitationspraksis. Hvis Københavns Kommune ikke accepterer dette er de økonomiske konsekvenser som beskrevet under løsningsmodel 3.
Løsningsmodel 3
Huslejen vil stige med 81 kr. pr. lejemål/pr. måned. Den samlede husleje vil være på 4.044 kr. pr.
lejemål per måned.

Videre proces
Godkender organistionsbestyrelsen indstillingen, vil administrationen udfører den valgte løsningsmodel.

Bilag
Ingen

2
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Punkt 6: Indstilling - Skæve boliger - finansiering af 20 timer (B)

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen og anbefalede løsningsmodel 3. Muligheden for forhandling med Københavns Kommune som beskrevet i løsningsmodel 2 vurderes at være udtømt.

3
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Punkt 7: Indstilling - Navneændring Folehaven (B)

Navneændring Folehaven (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Forretningsudvalget den 22. januar 2019
- 1. februar 2019 / Anders Rosendal

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til navneskifte for afdeling ”Folehaven” til ”Kirsebærhaven”.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det godkendes at afdeling ’Folehaven’ skifter navn til ’Kirsebærhaven’, under forudsætning af at beslutningen bekræftes på et afdelingsmøde og at afdelingen afholder alle udgifter tilknyttet navneændringen.

Problemstilling
Afdeling Folehaven har gennem en længere periode ønsket at skifte navn til Kirsebærhaven. Afdelingen besluttede på et afdelingsmøde i 2012, at afdelingen ønskede at skifte navn. Afdelingsbestyrelsen har siden arbejdet på at få navnet ændret for afdelingen.
Kompetencen til at beslutte en navneændring af en boligafdeling fremgår indirekte af driftsbekendtgørelsens § 12 og normalvedtægterne § 13. Det er organisationsbestyrelsen, som godkender en
navneændring af en boligafdeling, idet det er boligorganisationens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for boligorganisationen og dens afdelinger.
Navneændringer skal desuden tinglyses, og det kræver organisationsbestyrelsens underskrift, da
de er de tegningsberettigede, jf. § 12, stk. 2.

Løsning
For at skifte navn på afdeling Folehaven kræver det organisationsbestyrelsens godkendelse.
Forretningsudvalget opstillede de to følgende betingelser for, at godkende navneskiftet:
 Afdelingen bekræfter beslutningen om navneskifte til Kirsebærhaven på et afdelingsmøde, hvor
forslaget tydeligt fremgår af dagsordenen.
 Afdelingen afholder alle udgifter i forbindelse med navneskiftet.
Godkendes nærværende indstilling og opfyldes de to betingelser, har 3B’s organisationsbestyrelse
godkendt, at afdeling ’Folehaven’ ændrer navn til ’Kirsebærhaven’.
1
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Punkt 7: Indstilling - Navneændring Folehaven (B)

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen arbejde videre med
navneændringen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i afdeling Folehaven.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen under forudsætning af, at afdeling Folehaven afholder
eventuelle udgifter selv og at et afdelingsmøde bekræfter ønsket om navneskifte.

2
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Punkt 8: Indstilling - Områdemøder marts 2019 (B)

Områdemøder - Forår 2019 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 30. januar 2019
- 31. januar 2019 / Anders Rosendal

Der skal tages stilling til områdemøder i marts 2019, herunder emner og ansvarlige for møderne.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at køreplanen for områdemøderne i foråret 2019 godkendes, som beskrevet under ’Løsning’. Udgiften på ca. 80.000 kr. afholdes af kursuspuljen.

Problemstilling
3B holder to årlige runder områdemøder for afdelingsbestyrelserne – en runde i foråret og en i
efteråret.
Der skal træffes beslutning om ansvarlige og emner for områdemøderne i marts 2019, hvor datoerne er fastlagt som beskrevet nedenfor.

Løsning
Datoer for områdemøder marts 2019
Datoerne for områdemøderne er fastlagt, så alle 3B-kontaktpersoner pr. område kan deltage:






Torsdag den 7. marts – Ballerup, Fredensborg, Gladsaxe og Taastrup.
Tirsdag den 12. marts – Herlev
Torsdag den 14. marts – København og Hvidovre
Mandag den 18. marts – Amager

Datoerne vil blive meldt ud til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne via formandsmail og 3B@nyt ultimo januar/primo februar.
Administrationen vil i samarbejde med 3B-kontaktpersonerne stå for den videre planlægning og
afholdelse af de fire områdemøder, herunder afklaring af lokaler for afholdelse af møderne.

1
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Punkt 8: Indstilling - Områdemøder marts 2019 (B)

Fordeling af områderne
3B-kontaktpersonerne er fordelt således på de enkelte områder.
Område

Dato og tid

Ballerup, Fredensborg,
Gladsaxe og Taastrup

Torsdag den 7. marts 2019
Kl. 17.30 - 20.30

Herlev

Tirsdag den 12. marts 2019
Kl. 17.30 - 20.30

København og Hvidovre

Torsdag den 14. marts 2019
Kl. 17.30 – 20.30

Amager

Mandag den 18. marts 2019
Kl. 17.30 – 20.30

Tilknyttede 3B-kontaktpersoner
for områdemødet
Henrik Thorenfeldt
Iris Gausbo
Monia Stoltz
Stine Hesselund Hassing
Ulrik Falk-Sørensen
Hans Jørgen Larsen
Iris Gausbo
Monia Stoltz
Dorte Skovgård
Flemming Løvenhardt
Iris Gausbo
Monia Stoltz
Per Olsen
Peter Kare
Steffen Morild
Iris Gausbo
Monia Stoltz
Per Olsen
Steffen Morild

Afdelinger tilknyttet hvert område fremgår af bilag 1.
Det skal afklares hvem fra organisationsbestyrelsen, der har ansvaret for hvilke områdemøder.
Emner til områdemøderne
På baggrund af tidligere områdemøder og overgangen til KAB-fællesskabet foreslås følgende drøftelsespunkter til dagsordenen:



Lokale emner som 3B-kontaktpersonerne har modtaget gennem deres kontakt med afdelingsbestyrelserne.



Overgangen til KAB (fx som bordrunde/miniworkshop eller lignende).



Mulig fælles bolignøgleventeliste, herunder håndtering af anciennitet på 3B’s venteliste for
nytilkomne efter 1. januar 2019.



Valg til KAB's repræsentantskab.



Orientering om proces med kundecenter 3B-besøg hos afdelingsbestyrelserne, herunder
mulige tilvalg af ydelser i afdelingerne.
2
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Administrationen samler op på inputs på selve områdemøderne.
Områdemøderne afsluttes med fælles spisning. Det kan overvejes, om der skal være et emne til
drøftelse ved bordene under den fælles spisning.

Økonomi
Hvert områdemøde forventes at udgøre en udgift på ca. 20.000 kr., i alt ca. 80.000 kr. Udgiften
foreslås afholdt af kursuspuljen.
Pr. den 9. august 2018 var den disponible saldo i kursuspuljen på 545.743 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen i samarbejde med de
udpegede 3B-kontaktpersoner stå for den videre planlægning af de fire områdemøder.

Bilag
1. Afdelinger og 3B-kontaktpersoner – pr. oktober 2018.

Protokolbemærkninger / DKU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen med følgende bemærkninger:



At proces omkring arbejdet med effektivisering i 3B’s afdelinger foreslås udskudt til områdemøderne i efteråret 2019.



At organisationsbestyrelsens behandling af det økonomiske aspekt i sager om afdelinger
tages op som et emne på områdemøderne i efteråret 2018, eventuelt ud fra konkrete sager.
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Bilag til Punkt 8: Indstilling - Områdemøder marts 2019 (B)
• Bilag 1 - Afdelinger og 3B-kontaktpersoner - pr. oktober 2018.docx
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Punkt 8, Bilag 1: Bilag 1 - Afdelinger og 3B-kontaktpersoner - pr. oktober
2018.docx
3B-kontaktpersoner og afdelinger – 2018
Områdemøde Herlev
Afdeling

3B-kontaktperson

Vestergården 1
Vestergården 2

Primær
Hans Jørgen
Hans Jørgen

Vestergården 3
Toftegård og Toftegård Tag
Teglværkshaven
Søagerpark
Martinsgård
Lampestedet 1-2
Egeløvparken
Hedelyngen
Herlev Skole
Herlev Torv

Hans Jørgen
Iris
Monia
Hans Jørgen
Iris
Hans Jørgen
Iris
Hans Jørgen
Iris
Hans Jørgen

Herlevgårdsvej
Hjortegården
Højstensgård
Områdemøde Ballerup
Jægerbo
Kløvermarken
Kongsgården
Midgård
Møllergården
Måløv Park
Solsikken

Hans Jørgen
Iris
Hans Jørgen

C
B
B

Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik

A
A
A
A
A
A
A

Taastrup Torv 1-2
Valmuen
Egedalsvænge
Grønhøj

Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Iris
Stine, Ulrik og Henrik

A
A
D
A

Høje Gladsaxe
Østerhøj
Områdemøde Amager
Brohuset
Dyvekevænget
Hørgården 1 og 2
Norgesgade
Remisevænget N
Remisevænget V
Remisevænget Ø
Sejlhuset
Signalgården
Skovkvarteret
Sundholm Syd

Monia
Stine, Ulrik og Henrik

D
A

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Monia
Monia
Monia

E
H
H
H
H
H
H
E
B
B
B

Oktober 2018

Øvrig

Driftsområde
C
B

Iris

Hans Jørgen

Steffen
Steffen
Steffen
Steffen
Steffen
Steffen
Iris
Iris
Iris

C
C
B
A
C
C
A
A
C
C
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Områdemøde København/Hvidovre
Afdeling
Primær
A.F. Beyersvej
Iris
Apostelgården
Dorte
Arbejderboligerne
Dorte
Australiensvej
Dorte
Blækhuset
Iris
Bogfinkevej
Iris
Bryggergården
Iris
Bærhaven
Steffen
Damagervej/Stubmøllevej
Peter
Danalund
Steffen
Dortheavej
Monia
Egegade
Dorte
Ellehjørnet
Steffen
Elmehaven
Steffen
Folehaven
Per
Guldbergsgade
Dorte
Hammelstruphus
Peter
Hvidbjergvej
Iris
Händelsvej
Peter
Grønrisvej
Peter
Kaysergården
Flemming
Kløverbladsgade
Monia
Krattet
Steffen
Kronprinsessegade
Lønstrupgård
Poppelvænget
Porthuset
Prangerhuset
Ryesgade
Rådmandsbo
Sangergården 1 og 2
Slotsherrenshus
Søbyvej
Tranehavegård
Valbyejendommene
Ved Rosenhaven
Vestergårdsvej
Vinhaven

Oktober 2018

Flemming
Iris
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Iris
Steffen
Iris
Peter
Peter
Iris
Steffen

3B-kontaktperson
Øvrig

Monia
Iris
Iris

Iris
Iris
Iris
Iris

Steffen

Drifts-område
F
F
F
E
F
E
I
I
G
G
B
E
I
I
I
E
G
F
G
G
E
B
I
E
F
F
F
F
E
E
E
F
G
G
F
G
E
I
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Punkt 9: Indstilling - Grønrisvej - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler
(B)

Grønrisvej - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Forretningsudvalg den 29. januar 2019
- 29. januar 2019 / Jonas Mørch Cohen, Johnny Hauskjold Christiansen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 10-årigt realkreditlån til udskiftning af
tv antennekabler i afdeling Grønrisvej.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

det godkendes, at der optages et 10-årigt realkreditlån på maksimalt 470.000 kr.til finansiering af udskiftning af tv-antennekabler i afdeling Grønrisvej.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling Grønrisvej, skal boligorganisationens
øverste myndighed (repræsentantskabet) godkende finansieringen, da det er et realkreditlån.
Denne kompetence har repræsentantskabet i 3B delegeret til organisationsbestyrelsen jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.” § 7.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv-antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 4. december 2018. Byggesagen påbegyndes i primo
2019.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

600.000 kr.
600.000 kr.

Finansiering
10-årigt realkreditlån
Afdelingens egen finansiering

470.000 kr.
130.000 kr.

Samlet anlægssum

600.000 kr.
1
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Punkt 9: Indstilling - Grønrisvej - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler
(B)

Huslejekonsekvensen er som følger (10 årigt lån):
Huslejestigning i alt for udskiftning af tv-antennekabler

Pr. måned pr. bolig
79 kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor, og er godkendt på et afdelingsmøde
den 4. december 2018.

Videre proces
Godkender organisationsbestyrelsen indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til
Københavns Kommune.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2
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Punkt 11: Indstilling - Sangergården 1 – Godkendelse af foreløbig helhedsplan (B)

Sangergården 1 – Godkendelse af foreløbig helhedsplan (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
Byggeudvalget den 23. januar 2019
25. januar 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Lars Madsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til foreløbig helhedsplan for afdeling Sangergården 1 til
Landsbyggefonden.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at foreløbig helhedsplan for afdeling Sangergården godkendes.

Problemstilling
Den 6. juni 2017 besluttede Byggeudvalget, at skærpe godkendelsesprocessen af forundersøgelser til og igangsætning af Fysiske Helhedsplaner i 3B (se beslutningsproces i bilag 1).
I den forbindelse skal organisationsbestyrelsen godkende foreløbig helhedsplan for afdeling Sangergården 1 til Landsbyggefonden (LBF) som er beskrevet i bilag 2.
I 2011 igangsatte administrationen undersøgelse af mulighederne for fremtidssikring af afdeling
Sangergården 1, som supplement til den boligsociale helhedsplan der er i området Bispebjerg ”Beboerprojekt Plus”, der blev igangsat i 2011, og som sidenhen er blev forlænget i perioden 20182021.
Afdelingens fysiske udfordringer
Afdeling Sangergården 1, der er opført i 1945, ligger i Københavns Nordvest-kvarter og har i alt 96
lejemål. Det er en afdeling med mange små boliger, primært 2- og 3-rumsboliger, på mellem 53 og
63 m2. Dog bor der rigtig mange børnefamilier i afdelingen på den forholdsvise lille plads i boligerne. Boligerne er derudover præget af, at have utidssvarende køkkener og badeværelser, hvor især
badeværelserne er meget små og utidssvarende med brus over vask/toilet. Den trange plads på
badeværelserne betyder, at der er hårdt slid på inventar, såvel som døre, karme og vægge, der ikke er udført til at klare den store vandbelastning som de udsættes for. Derudover er der mange
skader på gulvene samt på afløb og rør. Badeværelserne er indeliggende og kun med naturlig ventilation via aftræksrør og uden varmekilde, som er med til at bidrage til et dårligt indeklima. Den
1
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trange plads på badeværelserne er uhensigtsmæssig for alle beboere, men især ældre beboere og
børnefamilier kan være udfordret i forhold til pladsproblemerne.
Foruden de utidssvarende boliger, står afdelingen overfor en tagudskiftning, hvor der i den forbindelse er blevet undersøgt mulighederne for etablering af hhv. ungdomsboliger samt boligudvidelser
i tagrummet. Det er dog vurderet, at mulighederne for etablering af selvstændige ungdomsboliger i
tagrummet, vil både være for omkostningstungt, samt at tagrummets størrelse ikke vil være velegnet hertil. Derudover har administrationen været i dialog med Københavns Kommune (KK), der ikke er indstillet på etablering af ungdomsboliger i afdelingen. Derfor er der blevet arbejdet videre
med, at lave boligudvidelser fra 2. salsboligerne op i tagrummet, så der på den måde kan etableres
større familieboliger i afdelingen, hvor en beboerrundspørge i 2016 viste, at der var stor interesse
blandt afdelingen beboere for at kunne flytte til en større familiebolig.
Afdelingens boligsociale udfordringer
Afdeling Sangergården 1 (inkl. Sangergården 2 ifølge KÅS tal 2015/2016) adskiller sig fra kommunegennemsnittet på flere områder. Der er over dobbelt så mange arbejdsløse (uden for erhverv i
alderen 30 – 64 år), som der er i Kommunen som helhed. Fx er 11 % af afdelingens beboere kontanthjælpsmodtagere mod 2, 9 % i Kommunen. Dette er bl.a. medvirkende til, at afdelingen har en
lav gennemsnitsslig husstandsindkomst. Derudover bor der mange børn i afdelingen, hvoraf 31,5
% er børn af enlige.
Afdelingens huslejeniveau
Afdeling Sangergården 1 har pr 1. januar 2019 en gennemsnitlig husleje på 821,14 kr./m2/år. Afdelingen har gennem de seneste år hævet deres henlæggelsesniveau, for at afsætte flere midler til
en kommende renovering. Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er pr. 1. januar 2019 på 271,8
kr./m2/år sammenlignet med det gennemsnitlige henlæggelsesniveau for 3B’s afdelinger opført før
1978, der er på 224,78kr./m2/år.

Løsning
På baggrund af den, i 2011, igangsatte proces med at udarbejde en foreløbig helhedsplan for afdeling Sangergården 1, indsendte administrationen i december 2018 et følgebrev (bilag 3) og et Skitseprojekt (bilag 2) til LBF og KK på vegne af afdelingen, der godkendte indsendelsen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2018. Materialet blev indsendt før organisationsbestyrelsen godkendelse, for at sikre at afdelingens ansøgning ”kom i kø” hos LBF hurtigst muligt. Den
foreløbige helhedsplan er indsendt under forudsætning af organisationsbestyrelsens godkendelse.
Det har været afdelingens ønske, at den foreløbige helhedsplan fokuserer på de mest nødvendige
arbejder for at sikre den mindst mulige huslejestigning, da det er en afdeling, hvor der bor mange
med lave indkomster. Det er dog også en foreløbig helhedsplan, hvor der til trods herfor, arbejdes
med, hvordan man kan forbedre de eksisterende boliger, så afdelingen fremtidssikres og på sigt
også kan tiltrække nye familier, der kan være med til at styrke afdelingens beboersammensætning,
2
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samt give afdelingens nuværende beboere mulighed af blive boende i afdelingen gennem en livscyklus.
Den foreløbige helhedsplan har følgende hovedfokus:
 Etablering af tidssvarende boliger
 Tagudskiftning og fremtidssikring med boligudvidelser
 Indeklima
Etablering af tidssvarende boliger
For at kunne etablere tidssvarende boliger i afdeling Sangergården 1, er det nødvendigt at ændre
på både indretningen og standarden på boligernes badeværelser, for at kunne etablere større badeværelser med en separat bruseniche. Dette vil dog have konsekvenser for boligernes allerede
små køkkener, der i større eller mindre grad skal ombygges. Dette har været en svær øvelse, da
både køkkenerne og badeværelserne allerede er meget små. Det vurderes dog, at der i nærværende skitseprojekt, er fremkommet nogle tilfredsstillende løsningsforslag – en minimumsløsning
og en udvidet løsning, som sandsynliggør, at udvidelsen af badeværelserne kan etableres, så der
kan etableres separate brusenicher, effektiv fugtsikring af konstruktioner og evt. dagslys.
Afdelingen er med god grund meget bekymret for at de, i forvejen små køkkenerne, ved en ombygning bliver for små. Derfor skal der, såfremt der opnås tilsagn fra LBF, arbejdes videre med alternative løsningsforslag for en ombygning. Dette er dog nødsaget til at afvente LBF’s tilsagn, da afdelingen ikke vil have råd til en sådan ombygning uden støtte fra LBF.
Tagudskiftning og fremtidssikring med boligudvidelser
I forbindelse med den forestående tagudskiftning i afdeling Sangergården 1, er det nødvendigt også at kigge på, hvordan der sikres en sund og velfungerende afdelingen i fremtiden, som kan tilbyde boliger til mange typer ”hjem”, så der i afdelingen er en god diversitet og balance i beboersammensætningen. På grund af de mange små boliger, hvor der bor rigtig mange børnefamilier på den
forholdsvise lille plads, er der stor efterspørgsel efter større familieboliger. Derfor er udskiftningen
af tagfladerne en kærkommen lejlighed til, at etablere større familieboliger i afdelingen - både til
nuværende og kommende beboere. Loftsrummet er i stor grad uudnyttet i dag og de funktioner der
er, skal etableres i kælderen. Ved at lave boligudvidelser i tagrummet, kan der etableres
større familieboliger i to etager, med indvendig trappe, på mellem ca. 90 og 136 m2 (brutto).
For at kunne etablere boligudvidelser i tagetagen, skal taget, i forbindelse med tagudskiftningen,
hæves ca. 0,5 meter, som vil give en bedre udnyttelse af tagetagen, hvilket KK ved forhåndsdialog
har givet tilladelse til.
Strategien for boligudvidelserne har været, at de skulle kunne løses ved at foretage færrest mulige
konstruktive indgreb, såsom at flytte bjælkelag ved etablering af en intern trappe i boligen, til de
nye rum oppe i taget. Derudover har strategien for indretningen af tagetage været, at etablere flest
mulige værelser, for at tage udgangspunkt i den fulde udnyttelse ift. antallet af værelser. Antallet af
værelser i tagetagen, kan i det videre arbejde skaleres efter behov.
3
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Der er dog en række udfordringer forbundet med tagudvidelserne, som skal undersøges nærmere,
såfremt der arbejdes videre hermed. Det gælder bl.a. nogle brand- og lydmæssige forhold, som
skal håndteres, samt at det er nogle relativt omkostningstunge løsninger, samt at beboerne i de
pågældende boliger skal genhuses. Dog vil boligudvidelserne i det uudnyttede tagrum både skabe
flere driftskvadratmeter i afdelingen, samt være med til at finansiere en del af tagudskiftningen,
som delvist ville kunne støttes af LBF som et arbejde, der ellers normalt ikke støttes.
Indeklima
I forbindelse med etableringen af både større familieboliger i tagrummet samt tidssvarende badeværelser, vil det være helt oplagt også at forbedre boligernes indeklima, ved etablering af forbedret
ventilation, enten som mekanisk eller balanceret ventilation. Manglende ventilation, mange beboere på lidt plads, ringe isoleret ydervægge, gaskomfurer og en mulig uheldig brugeradfærd, bidrager
i dag til at der i mange boliger kan være et dårligt indeklima.
Afdelingen er meget fokuseret på økonomien i forbindelse med renoveringen, samt hvorvidt eventuelle ventilationskanaler – både indvendige som udvendige – vil kunne komme til at skænde boligerne. Derfor er dette også et spor der skal undersøges mere i dybden, såfremt der opnås tilsagn
om en Fysisk Helhedsplan ved LBF.
Budget
Den ansøgte foreløbige helhedsplan er indledningsvist budgetteret til ca. 115 mio. kr. Dette indeholder dog også vedligeholdelsesarbejder som vinduesudskiftning, samt renovering af facader og
trappeopgange mv. Dette er dog et foreløbigt budget, der i det videre arbejde og i dialogen med
LBF vil blive tilpasset væsentligt, på baggrund af LBF’s tilbagemelding om, hvilke arbejder der er
støtteberettiget, samt i den videre tilpasning af projektet. Eftersom vi på nuværende tidspunkt ikke
kan forudsige, hvordan LBF eventuelt vi støtte en Fysisk Helhedsplan i afdeling Sangergården 1,
kan der heller ikke beregnes en huslejekonsekvens herfor.
Risici
Såfremt den foreløbige helhedsplan ikke godkendes af hhv. organisationsbestyrelsen og/eller LBF,
vil renoveringen af Sangergården 1 være nødsaget til, at blive holdt på et minimum af hensyn til
huslejekonsekvensen. Det betyder, at taget vil blive udskiftet uden etablering af større familieboliger, samt at der vil blive kørt løbende køkken- og badmoderniseringer som almindelige råderetssager indenfor de eksisterende rammer, dvs. at der ikke vil blive etableret separat bruseniche. Ligeledes må det være op til en vurdering af afdelingens økonomi, om der kan blive etableret forbedret
ventilation i afdelingen, hvilket dog ikke er sandsynligt.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
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Videre proces
Såfremt organisationen godkender indstillingen, vil administrationen arbejde videre med den foreløbige helhedsplan efter LBF’s tilbagemelding. Såfremt LBF giver tilsagn om potentiel støtte til en
fysisk helhedsplan, vil administrationen ansøge organisationsbestyrelsen om oprettelse af en projekteringskredit til arbejdet frem mod skema A, som vil blive forelagt organisationsbestyrelsen til
godkendelse.

Bilag
1. Beslutningsproces for igangsætning af Fysiske Helhedsplaner
2. Skitseprojekt for foreløbig helhedsplan
3. Følgebrev til Landsbyggefonden

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Bilag til Punkt 11: Indstilling - Sangergården 1 – Godkendelse af foreløbig
helhedsplan (B)
• Bilag 1 - Beslutningsproces for igangsætning af Fysiske
Helhedsplaner.pdf
• Bilag 2 - Skitseprojekt for foreløbig helhedsplan.pdf
• Bilag 3 - Følgebrev til Landsbyggefonden.pdf
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6063 SANGERGÅRDEN 1
SKITSEPROJEKT TIL HELHEDSPLAN, DECEMBER 2018
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6063 SANGERGÅRDEN 1: SKITSEPROJEKT TIL HELHEDSPLAN

Boligforeningen 3B

Afdeling 6063 Sangergården 1

Kontaktoplysninger

Projektleder: Lars Madsen
		larm@kab-bolig.dk
		
T: +45 3838 1888 / M: 3035 9408
Procesleder: Mette Skouenborg
		mesk@kab-bolig.dk
		
T: +45 3838 1918 / M: 2342 5640
Rådgiver på dispositionsforslag:

2

Punkt 11, Bilag 2: Bilag 2 - Skitseprojekt for foreløbig helhedsplan.pdf

INDHOLD

ANSØGNING OM FYSISK HELHEDSPLAN.............................................................. 4
OM SANGERGÅRDEN 1.............................................................................................. 7
FOKUSOMRÅDER FOR FREMTIDENS SANGERGÅRDEN.................................. 10
TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER........ 13
ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER......................................................... 24
INDEKLIMA................................................................................................................ 35

Punkt 11, Bilag 2: Bilag 2 - Skitseprojekt for foreløbig helhedsplan.pdf
6063 SANGERGÅRDEN 1: SKITSEPROJEKT TIL HELHEDSPLAN

ANSØGNING OM FYSISK HELHEDSPLAN
Afdelingen Sangergården 1 i Københavns Nordvestkvarter
står overfor en kommende tagrenovering. I den forbindelse, er det blevet vurderet nødvendigt også at kigge
på resten af afdelingens tilstand, både bygningsfysisk og
boligsocialt, for at sikre at Sangergården om 10, 20 og 50
år vil være velfungerende og tidssvarende.

både til nuværende og kommende beboere. Loftsrummet
er i stor grad uudnyttet i dag og de funktioner der er, skal
etableres i kælderen.
Ved at lave boligudvidelser i tagrummet, kan der etableres
større familieboliger i to etager, med indvendig trappe, på
mellem ca. 90 og 136 m2 (brutto).

For at sikre en attraktiv, velfungerende og tidsvarende
afdeling, vurderes det nødvendigt, at søge Landsbyggefonden om støtte til en fysisk helhedsplan, som supplement
til den boligsociale helhedsplan der allerede er i området
Bispebjerg ”Beboerprojekt Plus”.

En rundspørge tilbage fra 2016 blandt beboerne viste en
stor interesse for større boliger. Ønsker man dermed, at
etablere flere større familieboliger i afdelingen, som kan
være med til at fremtidssikre afdelingen med en god balance i beboersammensætningen, er det nu - i forbindelse
med tagudskiftningen, at denne beslutning skal tages.

Den fysiske helhedsplans hovedfokus er følgende:
•
•
•

Tagudskiftning og fremtidssikring med boligudvidelser
Etablering af tidssvarende boliger
Indeklima

TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING
MED BOLIGUDVIDELSER
I forbindelse med den forestående tagudskiftning i Sangergården 1, er det nødvendigt også at kigge på, hvordan
vi sikrer en sund og velfungerende afdelingen i fremtiden,
som kan tilbyde boliger til mange typer ”hjem”, så der i
afdelingen er en god diversitet og balance i beboersammensætningen.
I dag er der 84 stk 2-3 rumsboliger på mellem gns. 53 og
63 m2, og 12 stk. 4 rumsboliger på gns. 78 m2. Det betyder at der er rigtig mange små boliger, men til gengæld
bor der rigtig mange børnefamilier på den forholdsvise
lille plads der er i boligerne. Der er derfor en stor efterspørgsel efter større familieboliger, hvor der også er plads
til familier med børn.
Derfor er udskiftningen af tagfladerne en kærkommen
lejlighed til, at etablere større familieboliger i afdelingen -
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
Sangergården 1 er opført i 1945, hvor der var en anden
standard for baderum og køkkener, og indretningen er
mild sagt meget forældet for en morderne bolig. De helt
små badrum, er et af afdelingens helt store udfordringer,
da der ikke er en reel bruseniche, hvilket betyder at der
bliver bruset over toilet/vask. Dette betyder, at der er et
enormt slid på badrummet, da alt i rummet bliver vådt,
inkl. døre, karme og trin, når beboeren går i bad, samt at
sådanne badforhold er problematiske ift. både børnefamilier og ældre, der har behov for en reel bruseniche.
De små indeliggende toiletter er uden vinduer og kun
med naturlig ventilation via aftræksrør, der ikke giver en
effektiv ventilation. Badrummene der er uden varmeklide,
og sammen med ophobning af våde håndklæder der aldrig
rigtig kan tørre, giver alle disse faktorer et generelt usundt
indeklima. Hertil kommer en gulvopbygning som oprindelig er lavet med terrazzo med indstøbt afløbsskål og
mange rørgennemføringer, der ved vandbelastning giver
mange skader. Der findes ligeledes ingen membran på gulvet og som i de fleste lejemål er blevet dækket af forskelligt
flisemateriale af varierende kvalitet. Derudover er væggene
i badrummene ikke tænkt og udført til den vandbelast-

ning, som de udsættes for - uden membran og mange kun
med almindelig plastmaling.
For at skabe nogle tidssvarende boliger i Sangergården 1,
vurderes det nødvendigt, at gøre noget ved både indretningen og standarden på afdelingens badrum. Da der er
tale om nogle generelt små boliger, har det derfor også
været forbundet med udfordringer at løse badudvidelsen i
boligerne. Det vurderes dog, at der i nærværende projekt,
er fremkommet nogle tilfredsstillende løsningsforslag - en
minimumsløsning og en udvidet løsning for standardboligerne, som sandsynliggør, at udvidelsen af badrummene
kan etableres, så der kan etableres separate brusenicher,
effektiv fugtsikring af konstruktioner og evt. dagslys. Dette vil dog have konsekvenser for boligernes allerede små
køkkener, der i større eller mindre grad skal ombygges.
På grund af badrummenes standarder i dag, vurderes det
nødvendigt, at arbejde videre mod etablering af større
badrum, for at kunne sikrer at afdelingens boliger er tidssvarende.
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INDEKLIMA
I forbindelse med etableringen af både større familieboliger i tagrummet samt tidssvarende badrum, vil det være
helt oplagt også at forbedre boligernes indeklima, ved
etablering af forbedret ventilation, enten som mekanisk
eller ballanceret ventilation.

belastede i Københavns Kommune. Det fremgår både af
det socioøkonomiske københavnerkort samt Københavns
Kommunes nøgletal, der viser, at beboerne i Bispebjerg
har markant lavere arbejdsmarkedstilknytning, lavere
gennemsnitlig indkomst og dårligere sundhed end i
størstedelen af de øvrige bydele i København.

Manglende ventilation, mange beboere på lidt plads,
ringe isoleret ydervægge, gaskomfurer og en mulig uheldig
brugeradfærd, bidrager i dag til, at der i mange boliger kan
være et dårligt indeklima, hvor der kan opstå fugtskader
på bygningsdele omkring ydervægge og badrum.

Dette gør sig også gældende for Sangergården, der
på mange parametrer viser en række boligsociale
udfordringer, sammenlignet med resten af kommunen.
I Sangergården bor der blandt andet dobbelt så mange,
der er udenfor arbejdsmarkedet, sammenlignet med
København som helhed, samt den gennemsnitlige
husstandsindkomst ligger ca. 138.000 kr. under det
Københavnske gennemsnit.

Et effektivt ballanceret ventilationsanlæg med genanvendelse af energien vil minimere disse problemer og i øvrigt
bidrage til sundt og adfærdssikkert indeklima. Alternativt
vil der kunne etableres mekanisk ventilation fra køkken
og bad, med erstatningsluft fra ventiler i vinduer, der også
står til udskiftning.
ANDRE ARBEJDER
Foruden boligudvidelser, etablering af tidssvarende
badrum og forbedret ventilation, står afdelingens plastvinduer fra 1985 også til udskiftning, da de er utætte og
ikke kan repareres. Det samme gælder også afdelingens
entre- og hoveddøre, der er flere steder er beskadiget
pga. indbrud og som skal udskiftes til en mere robust og
indbrudssikker type. Generelt trænger afdelingens opgange også til at blive renoveret, hvor belægning på trapper
og reposer skal udskiftes, terrazzogulvet repareres, samt
dørtelefonanlæg og belysning udskiftes.
BOLIGSOCIALT
Sangergården ligger i bydelen Bispebjerg, der af
Københavns Kommune er udpeget som et udsat
byområde. Socioøkonomisk er bydelen en af de hårdest

Derudover er Sangergården en afdeling med med rigtig
mange børnefamilier, heriblandt familier med én forsørger,
der bor i de forholdsvis små lejligheder i afdelingen,
hvilket også betyder et stort slid både på lejlighederne men
også på gårdarealerne, hvor der opholder sig rigtig mange
børn.
HELHEDSPLANEN
Formålet med denne helhedsplan, er at løfte og fremtidssikre Sangergården, så den både er tidssvarende og socialt
velfungerende i fremtiden. Det omfang som arbejdet
kræver, er ikke noget som afdelingen selv kan løfte, da
mange af beboerne i afdelingen ikke vil kunne bære en
sådan huslejestigning. Derfor ansøger 3B og afdelingen
Sangergården 1 Landsbyggefonden og støtte til en fysisk
helhedsplan, så der i afdelingen kan skabes gode hjem til
nuværende og fremtidige beboere.
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ANSØGNING OM FYSISK HELHEDSPLAN
AFDELINGENS GODKENDELSE
Nærværende skitseprojekt til en foreløbig helhedsplan
for Sangergården 1 blev godkendt af Afdelingen på et
Ekstraordinært Afdelingsmøde den 27. november 2018.
ORGANISATONSBESTYRELSENS
GODKENDELSE:
Nærværende skitseprojekt til en foreløbig helhedsplan
i Sangergården 1, forventes behandlet af 3B’s
organisationsbestyrelse primo 2019. Det videre arbejde
med en fysisk helhedsplan i Sangergården 1, er under
forudsætning af, at 3B’s organsiationsbestyrelse godkender
skitseprojektet og en Landsbyggefondssag.
3B vil orieterer Landsbyggefonden herom, så snart sagen
er behandlet af organisationsbestyrelsen.

SANGERGÅRDEN 1
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OM SANGERGÅRDEN 1

6063 Sangergården 1

6081 Sangergården 2

Fælleshus

6063 Sangergården 1

MATRIKEL
Sangergården 1: 1279 og 1281
Sangergården 2: 1280
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OM SANGERGÅRDEN 1
OPFØRT
Sangergården 1 (1945)
Sangergården 2 (1989)
ADRESSER (Sangergården 1)
Mågevej 26-30
Rørsangervej 31, 41-47
Gransangervej 5-9
Tornsangervej 2, 14-20
2400 København NV
LEJLIGHEDSTYPER (Sangergården 1)
51 stk. 2 vær. på gns.
53,4 m2
33 stk. 3 vær. på gns.
62,5 m2
12 stk. 4 vær. på gns.
77,5 m2
Samlet areal (96 stk.)
5.702,9 m2
FÆLLESFACILITETER
• Fælleshuset i den selvstændige bygning tilhører
Sangergården 2, men deles med Sangergården 1
• Ejendomskontor og vaskeri tilhører Sangergården 1,
men deles med Sangergården 2
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ARKITEKTUR
• Afdelingen består af en karré bestående af to uformede
blokke i 3 etager, samt kælder (Sangergården 1) og
to blokke i 4 etager (Sangergården 2) med 32 boliger
samt et fælleshus (se side 7)
• Klassisk dansk byggestil med røde teglfacader og røde
tegltage
• Enkle gode detaljer
• Små, men godt disponerede boliger
UDEAREALER
• Grønt gårdrum med mange aktiviteter, som fx
legeplads, boldbur og drivhus
• Grønne forhaver, stor bredde mod Tornsangervej
BELIGGENHED
• Københavns Nordvestkvarter, omkrandset af Mågevej,
Rørsangervej, Gransangervej og Tornsangervej
• Beliggende i roligt kvarter med mange grønne
“lommer”
• Kort afstand til offentlig transport,
indkøbsmuligheder og skole

HUSLEJENIVEAU OG HENLÆGGELSER
(Sangergården 1)
Pr. 1. januar 2019
• Gns. husleje, familieboliger: 821,14 kr./m2/år
• Henlæggelser (planlagt vedligeholdelse): 271,8 kr./m2/
år
Gennem de seneste år, har afdelingen afsat mere og mere til
henlæggelser til den planlagte og periodiske vedligeholdelse.
Det betyder at henlæggelserne siden 2014 er hævet med ca.
55,5 %, så afdelingen pr. 1. januar 2019 henlægger ca. 1,55
mio. kr. årligt til henlæggelser.
Det betyder også en lejeændring, hvormed den årlige
husleje er steget med ca. 13,4 % siden 2014, til pr. 1. januar
2018, at udgøre 821,14 kr./m2/år.
MATRIKELNR.
Sangergården 1: 1279 og 1281
Sangergården 2: 1280
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OM SANGERGÅRDEN 1
BOLIGSOCIALE FORHOLD
I Sangergården 1 og 2 er der i alt 296 beboere (ifølge
KÅS tal 2015/2016). Beboersammensætningen i
afdelingen adskiller sig fra kommunegennemsnittet på
flere områder. Der er over dobbelt så mange arbejdsløse
(uden for erhverv i alderen 30-64 år), som der er i
Københavns Kommune som helhed. I afdelingen er 11
% kontanthjælpsmodtager, mod 2,8 % i Københavns
Kommunen. Dette er naturligvis også medvirkende til, at
den gennemsnitlige husstandsindkomsten er lav og ligger
ca. 138.000 kr. under det Københavnske gennemsnit.
Samtidig er andelen af indvandrere og deres efterkommere
på 67,9 %, mod 23,9 % i kommunen som helhed i
2015/2016.
En afdeling med mange børn
Der er relativt mange børn i Sangergården 1 og 2 i forhold
til i Københavns Kommune som helhed. Hele 24,7 % af
beboerne er børn under 17 år ift. til 17,6 % i Kommunen,
hvoraf 31,5 % er børn af enlige. Sammenholdt med
de mange små lejligheder der er i afdelingen, er der
ofte mange børn der leger alene i gården uden voksne
tilstede. I en periode hang der mellem 40 og 50 børn ud
på fællesarealerne og legepladserne i weekender og om
aftenen, hvilket var med til at skabe en del uro i gården,
med eksempler på hærværk. Derfor igangsatte afdelingen i
samarbejde med ”Beboerprojektet Plus” (den boligsociale
indsats i Bispebjerg) i 2011 et haveprojekt, der skulle
skabe nye aktiviteter i gårdrummet, som kunne være med
til at tiltrække flere voksne og forældre, til at tage ejerskab
og skabe bomiljø i gården. Haveprojektet ”Den spiselige
Afdeling ” indeholdt plantekasser, drivhus, fælles spisning,
udflugter, workshops og fælles arbejdsdage. Den spiselige
afdeling har som projekt haft en stor effekt, hvor der er
skabt nye fællesskaber på tværs af beboerne i Sangergåden.

Generelt blev det oplevet, at flere har engageret sig i
hvordan afdelingen drives, og driften (varmemester og
ejendomsfunktionær) har oplevet at få en tættere kontakt
med beboerne. Til trods for denne indsats opleves der dog
fortsat en del problemer i afdelingen.

Den boligsociale helhedsplan
Boligforeningen AAB, SAB og Boligforeningen 3B
har siden 2011 samarbejdet om gennemførelsen af en
boligsocial helhedsplan i Bispebjerg ”Beboerprojekt Plus”.
Senest har boligforeningerne samt AKB, København
ansøgt om en ny helhedsplan i området fra 2018-2021.
Den boligsociale helhedsplan omfatter i alt 9 afdelinger
med tilsammen 2.430 lejemål og 4.170 beboere. Indsatsen
har fokus på følgende fire indsatsområder: Tryghed
og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og
beskæftigelse samt Forebyggelse og forældreansvar.

af Københavns Kommune er udpeget som et udsat
byområde. Socioøkonomisk er bydelen en af de hårdest
belastede i Københavns Kommune. Det fremgår både af
det socioøkonomiske københavnerkort samt Københavns
Kommunes nøgletal, der viser, at beboerne i Bispebjerg
har markant lavere arbejdsmarkedstilknytning, lavere
gennemsnitlig indkomst og dårligere sundhed end i
størstedelen af de øvrige bydele i København. Herudover
er der integrationsudfordringer og mange socialt udsatte
børn og unge, psykisk syge og misbrugere. Ifølge
Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse, er den
oplevede utryghed i bydelen endvidere den højeste i
København.
Fuglekvarteret hvor Sangergården 1 og 2 ligger, er
kendt under betegnelsen ”havebyen” (Kvarterplan
Områdefornyelse Fuglekvarteret, 2013). Det er en
varieret bebyggelse med mange små forhaver, mindre veje,
karrébebyggelser med gårde lukket om sig selv og med
rekreative gårdrum. Det er et slidt, men umiddelbart roligt
område, hvor utrygheden ikke er synlig på gaden, men
ikke desto mindre findes hos den enkelte beboer.
Generelt gennemgår lokalområdet en positiv udvikling
i disse år, bl.a. med hjælp fra Områdefornyelsen
Fuglekvartet der har kørt fra 2013 til 2018.

OMRÅDET

Sangergården 1 og 2 ligger i bydelen Bispebjerg, der
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FOKUSOMRÅDER FOR FREMTIDENS SANGERGÅRDEN
Fremtidssikringen af Sangergården 1 og 2 kan opdeles i følgende temaer, hvor
den fysiske helhedsplan der ansøges om, kun er gældende for Sangergården 1.

DEN FYSISKE HELHEDSPLAN (SANGERGÅRDEN 1)
TAGUDSKIFTNING MED BOLIGUDVIDELSER
• Nyt tag der hæves med ca. 0,5 m, tagprofil bevares
• Etablering af familieboliger med udvidelse af 2. sals boliger i tagetagen
• Nye kviste til de udvidet familieboliger
• Større boliger til de store børnefamilier
• Mulighed for at skabe diversitet og balance i beboersammensætning
ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
• Etablering af tidssvarende større baderum, med ombygning af køkken og
eventuelt værelse
• Udskiftning af installationer
INDEKLIMA
• Forbedring af boligernes indeklima
• Etablering af nyt ventilationsanlæg
OPGANGE OG VINDUER
• Hovedrenovering af trappeopgange med bl.a. udskiftning af belægninger,
udskiftning af belysning, dørtelefonanlæg og entré- og hoveddøre
• Udskiftning af afdelingens vinduer

Sangergården 1:
Tagudskiftning med udvidelse af
2. salsboligerne i tagrummet.

Sangergården 1:
Etablering af tidssvarende boliger
med større badrum.

NYBYGGERI (SANGERGÅRDEN 2):
•

•

•
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Muligheden for nybyggeri på Sangergården 2’s matrikel afsøges, det eksisterende
fælleshus nedrives og der opføres en ny bygning med fællesfaciliter i stueetagen
og familieboliger 1.-3. sal, som opføres som Sangergården 2, men sammenlægges
efterfølgende med Sangergården 2.
Nye fællesfaciliteter med fælleslokale, ejendomskontor og diponibelt rum
i stueetagen med bruttoareal på 220 m2. Fællesfaciliteterne skal deles af
Sangergården 1 og 2 med en udlejningsaftale, som det er i dag.
Nye familieboliger som “Townhouses” (2,5 etager rækkehuse med adgang fra
trappe). I alt 6 nye boliger på ca. 110 m2

Sangergården 2:
Nybyggeri med fællesfaciliteter i stueetagen og
familieboliger som “townhouses” på 1. - 3. sal.
OBS! Nybyggeriprojektet er ikke en del af denne Helhedsplan for Sangergården
1 og behandles derfor som et selvstændigt projekt.
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FOKUSOMRÅDER FOR FREMTIDENS SANGERGÅRDEN
I forbindelse med afsøgningen af muligheden for
at fremtidssikre Sangergården 1, ved at etablere
boligudvidelser i det uudnyttede tagrum, er der foretaget
en indledende screening for, hvordan dette vil påvirke
afdelingens bebyggelses- og friarealsprocent samt
parkeringskrav.
KOMMUNEPLAN 2015
Jf. den den eksisterende Kommuneplan2015, er
Sangergården 1 og 2 underlagt rammeområde B3. Ved
at etablere boligudvidelser og nybyg af nyt fælleshus
og boliger, vil bebyggelses- og friarealsprocenten
for B3-rammen blive udfordret. Der har været en
indledende drøftelse med Københavns Kommune om, at
rammeområdet for Sangergården evt. kunne ændres til
B4, da hele området på den modsatte side af Mågevej er
et B4-rammeområde (se kort), som tillader en væsentlig
højere bebyggelsesprocent. Dette skal dog drøftes videre
og afklares endeligt med kommunen.

B3

B4

										KOMMUNEPLAN2015
					EKSISTERENDE
FREMTIDIG		
B3
B4
BOLIGUDVIDELSER
Sangergården 1 (Helhedsplan)
- Samlet areal				
5.719 m2			
6.811 m2			- Bebyggelsesprocent			99 %			110 %			110 %
- Friarealsprocent				49 %			44 %			50 %*

150 %
40 %*

NYBYGGERI
Sangergården 2 (Fællesareal og boliger)
- Samlet areal				
3.013 m2			
4.308 m2			- Bebyggelsesprocent			102 %			146 %			110 %
- Friarealsprocent				54 %			35 %			50 %*

150 %
40 %*

SAMLET
Sangergården 1 og 2
- Samlet areal				
8.732 m2			
11.119 m2		 - Bebyggelsesprocent			
100 %			
128 %			
110 %
- Friarealsprocent				51 %			39 %			50 %*

-

-

-

150 %
40 %*
*for boliger

PARKERING
Jf. indledende drøftelser med Københavns Kommune,
forudsætter boligudvidelser af eksisterende boliger i
Sangergården ikke yderligere parkeringskrav.
Dog vil etablering af nybyggeri af fælleshus og boliger
udløse et parkeringskrav på 10 p-pladser jf. rammeområde
B3.
Rammeområde B3 foreskriver, at såfremt en bebyggelse
ligger stationsnært skal der være en parkeringsnorm på
1 p-plads pr. 200 m2. Såfremt der er under 300 meter
til nærmeste station kan parkeringsnormen reduceres til
1 p-plads pr. 250 m2. Sangergården ligger mellem de to
s-togstationer Nørrebro St. og Fuglebakken St., dog

tættest på Fuglebakken St. hvortil der i luftlinje er 400
meter. Til Nørrebro St., hvor den nye Metro Cityring
åbner i 2019 er der 745 meter.
OM BEREGNINGEN
Bebyggelses- og friarealsprocenter samt parkeringskrav
beregnes ud fra matrikelstørrelser stillet op mod det samlet
areal og bebygget areal. Derfor udregnes procenterne pr.
matrikel.
Forudsætning for disse beregninger er en fuld udnyttelse
af tagetage (helhedsplanen) samt nybyggeri med opførelse
af nye fællesfaciliteter og seks nye boliger, som en del af
Sangergården 2 (selvstændigt projekt).
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FOKUSOMRÅDER FOR FREMTIDENS SANGERGÅRDEN
VISUALISERING AF: Tagudskiftning og boligudvidelser af 2. salsboligerne i Sangergården 1 og nybyggeri af
fællesfaciliteter og “townhouses” i Sangergården 2.
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DEN FYSISKE HELHEDSPLAN

• TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
• ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
• INDEKLIMA
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
TAGUDSKIFTNING
Taget i Sangergården 1 er udtjent og afdelingen står derfor
overfor en tagudskiftning. I den forbindelse er det blevet
undersøgt, hvorvidt det kan det kan være en mulighed, at
etablere boliger i det uudnyttede tagrum, for derved, at
imødekomme en efterspørgsmål på større familieboliger,
fra de mange store børnefamilier der allerede bor i
afdelingen, men også som trækplaster til at tiltrække nye
familier til afdelingen, der de senere år, har oplevet en del
boligsociale udfordringer.
Det er indledningsvist blevet undersøgt, hvorvidt der
kunne etableres helt nye selvstændige boliger, eventuel
som ungdomsboliger, i tagetagen. Det vurderes dog, at
det både vil være for omkostningsfuldt og boligernes
indretning ikke vil være optimal, pga. tagrummets
størrelse. Tagrummet har dog vist sig oplagt til, at etablere
boligudvidelser af 2. sals boligerne op i tagetagen.
3B har derudover været i dialog med Københavns
Kommune, der ikke ønsker at etablere flere ungdomsboliger i området. Kommunen er dog umiddelbart
positive overfor boligudvidelser.
Tagudskiftningen omfatter:
• Alle tage i Sangergården 1 skal udskiftes
• Totaludskiftning med ny tagkonstruktion der hæves
ca. 0,5 m
• Nye dybe røde lertegl som eksisterende tage
• Tagrender, -nedløb og taghætter i zink
• Nye kviste i zink (ved boligudvidelser i tageetagen)
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FREMTIDSSIKRING AF SANGERGÅRDEN
Ved at etablere større familieboliger i Sangergården, skabes
der en større diversitet i lejlighedsstørrelserne, som både
kan tiltrække nye beboere, men som også muliggør, at fx
mange af de børnefamilier der i dag bor i Sangergårdens
små lejligheder, har mulighed for at flytte til en større
lejlighed, med mere luft og plads.
I dag er der 84 stk. 2-3 rumsboliger, og 12 stk. 4 rumsboliger på gns. 77 m2. Til gengæld er der rigtig mange
større børnefamilier i afdelingen, og afdelingsbestyrelsen
oplever, at der bor mange store familier i forholdsvis
små lejligheder, for hvem et større hjem står højt på
ønskelisten.
Derfor er formålet med udvidelser af 2. sal boliger op
i tagetagen, at etablere hjem, der harmonere med den
efterspørgsel, der er på større familieboliger - både for
de nuværende beboere i afdelingen og for nye tilflyttere.
Ved at skabe en bedre balance i afdelingens udbud af
lejlighedstyper, kan der dermed også skabes en bedre
balance i beboersammensætningen, for en afdeling
der ligger i et område, hvor der har været boligsocial
helhedsplan siden 2011.

Boligudvidelser i tagrummet

BOLIGUDVIDELSER I TAGRUMMET
I forbindelse med udskiftning af tagfladerne er det en
kærkommen lejlighed for at etablere disse større boliger.
Loftrum er i stor grad uudnyttet i dag, og de funktioner
der er kan etableres i kælder eller et nyt vaskeri.
Ved at lave boligudvidelser op i tagrummet, kan der
etableres større familieboliger i to etager, med indvendig
trappe, på mellem ca. 90 og 136 m2 (brutto).
Boligudvidelserne vil omfatte:
• Sammenlægning af 2. sal og tagetagen giver en stor og
åben lejlighed
• Badeværelser som øvrige etager
• Sammenlægning af tidligere værelse og køkken giver
• et rumligt spisekøkken med trappe til tagetage
• Kviste på tredje sal giver en større og åben stue
• Tage hæves med ca. 0,5 m

BEBOERRUNDSPØRGE
3B’s Byggeafdeling foretog i 2016 en rundspørge i
Sangergården 1 om, hvorvidt der var interesse blandt
beboerne for enten at få en boligudvidelse (for de
beboere der bor i 2. sals lejligheder) eller flytte til en ny
større bolig, så fremt der bliver foretaget boligudvidelser
i tagrummet. Blandt Sangergården 1’s beboere, var der
generelt interesse for, at få foretaget en boligudvidelse i
tagrummet eller flytte til en ny større bolig.
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
FREMGANGSMÅDE
For at kunne etablere boligudvidelser i tageetagen, skal taget, i
forbindelse med tagudskiftningen, hæves ca. 0,5 meter, som vil give
en bedre udnyttelse af tagetagen, hvilket Københavns Kommune ved
forhåndsdialog har givet tilladelse til. Det vurderes at karréns udtryk vil
blive bevaret, da Sangergården 2’s tagflade, der på Rørsangervej, ligger
som infill mellem de to ”hestesko-ender”, der udgør Sangergården 1,
ligger højere end Sangergårdens 1’s tagflade.

ETABELERING AF KVISTE I TAGET

Strategien for forslagene til boligudvidelserne har været, at de skulle
kunne løses ved at foretage færrest mulige konstruktive indgreb, såsom
at flytte bjælkelag ved etablering af en intern trappe i boligen, til de
nye rum oppe i taget. Det er forsøgt at placere trappen i eksisterende
opholdsrum eller køkken, således at de eksisterende værelser på 2. salen
ikke bliver gennemgangsrum.
Derudover har strategien for indretningen af tagetage været, at etablere
flest mulige værelser, for at tage udgangspunkt i den fulde udnyttelse
ift. antallet af værelser. Antallet af værelser i tagetagen, kan dog skaleres
efter behov.
De nye fordeling -og opholdsrum, i tagetager er i videst muligt
omfang gennemlyst, det vil sige at rummet har vinduer til begge sider
af bygningen. Det har været muligt at indtegne kviste, der tilfører
rummene volumen og mere ståhøjde, frem for skrå vægge. Hvor
kviste ikke har været mulige, på grund af husets geometri, isættes
ovenlysvinduer der tilføre dagslys, frisk luft og brandredningsåbninger.
Mulighederne for etablering af kvist med lille fransk altan skal
undersøges nærmere ved Københavns Kommune og kan dermed endnu
ikke garanteres.
De skæve hjørnelejligheder har en udfordring med effektiv
arealudnyttelse, men samtidig kan de tilføre boligen skæve rummelige
oplevelser, større volumen og spændende rumforløb.

INSPIRATIONSFOTOS FRA
STRUENSEEGADE, KØBENHAVN

VISUALISERING AF KVISTE PÅ
SANGERGÅRDEN
I forbindelse med boligudvidelserne i
tagetagen, vil der blive etableret kviste.
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
SAMMENLÆGNING AF 2. SALS BOLIGER OG TAGETAGE
FAMILIE BOLIG, BRUTTO CA. 90 - 136 M2
SNIT 1:100

EKSISTERENDE FORHOLD
16

Tag hæves med ca. 0,5 m

FORSLAG TIL BOLIGSAMMENLÆGNING
Sammenlægning af 2.sal og tagetage
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
SAMMENLÆGNING AF 2. SALS BOLIGER OG TAGETAGE
FAMILIE BOLIG, BRUTTO CA. 90 - 136 M2
OPSTALT 1:100
Tag hæves med ca. 0,5 m

EKSISTERENDE FORHOLD

FORSLAG TIL BOLIGSAMMENLÆGNING
Sammenlægning af 2.sal og tagetage
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Rum

STANDARDLEJLIGHED (varierende fra 2 - 4 rumsboliger)
Sammenlægning af 2. sals boliger og tagetagen.

OBS!
Indenfor boligtyperne er der
varierende brutto-areal størrelser.
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FORDELING AF 2. SALS
BOLIGERTYPER:
2 rums boliger: 15 stk
3 rums boliger: 10 stk
4 rums boliger: 4 stk

Bad

trappe fra 2. sal

NYE FORHOLD
(BRUTTO):
Grøn bolig (+51 m2): ca. 113 m2
Rosa bolig (+41 m2): ca. 114 m²

Spise køkken

2. SAL

UDFORDRINGER:
• Der er brandmæssige udfordringer, som skal håndteres
• Der er lydmæssige udfordringer, som skal håndteres
• Løsning er omkostningstung
• Beboer skal genhuses
EKSISTERENDE
FORHOLD (BRUTTO):
Grøn bolig (3. rum): ca. 62 m²
Rosa bolig (4. rum): ca. 73 m²

Rum

Rum

Spise køkken

OMBYGNINGEN INDEBÆRER:
• 2. sal omdisponeres med åbent spisekøkken og entré
• Åben trappe til 3. sal uden konstruktive indgreb, mellem
eksisterende bjælker
• Større bad (som øvrige etager)
MULIGHEDER I FORBINDELSE MED OMBYGNING:
• 3. sal er fleksibel ift. antallet af værelser og størrelse på stue
• Der kan etableres altan ved kviste
• Der kan etableres værelse over opgang

Rum

trappe til tagetage

TAGUDSKIFTNING OG
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BOLIGUDVIDELSER

Rum

Kvist
Altan

Kvist

Punkt 11, Bilag 2: Bilag 2 - Skitseprojekt for foreløbig helhedsplan.pdf

TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
HJØRNELEJLIGHED TYPE 1, 2 og 3
Sammenlægning af 2. sals boliger og tagetagen.
GENERELT FOR ALLE HJØRNELEJLIGHEDSTYPER (1, 2 og 3):
OMBYGNINGEN INDEBÆRER:
• Åben trappe til 3. sal uden konstruktive indgreb,
mellem eksisterende bjælker
• Etabelering af stue og værelser på 3. sal

MULIGHEDER IFB. MED OMBYGNINGEN:
• 3. sal er fleksibel ift. antallet af værelser og størrelse
på stue
• Der kan etableres altan ved kviste
• Der kan etableres værelse over opgang

UDFORDRINGER:
• Der er brand- og lydmæssige udfordringer, som skal
håndteres
• Løsning er omkostningstung
• Værelserne på 3. sal er relative små
• Beboer skal genhuses

SPECIELT FOR HJØRNELEJLIGHEDSTYPE: (se planløsninger i 1:100 på følgende sider)
TYPE 1:
Rørsangervej 31 / Gransangervej 9 &
Gransangervej 5 / Tornsangervej 2

TYPE 2:
Rørsangervej 47 / Mågevej 30

TYPE 3:
Tornsangervej 20 / Mågevej 26

OMBYGNINGEN INDEBÆRER:
• Større bad (som øvrige etager)

OMBYGNINGEN INDEBÆRER:
• Bad i samme størrelse (som øvrige etager)
• 3. sal med gennemlyst stue

OMBYGNINGEN INDEBÆRER:
• Større bad (som øvrige etager)
• Åbent spisekøkken
• 3. sal med gennemlyst stue
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UDFORDRINGER:
• Rosa lejlighedstype overstiger 115 m²
• Værelser mod indvendige hjørne har kun ovenlys
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UDFORDRINGER:
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
HJØRNELEJLIGHED TYPE 1:
Rørsangervej 31 / Gransangervej 9 & Gransangervej 5 / Tornsangervej 2
Sammenlægning af 2. sals boliger og tagetagen.

NYE FORHOLD
(BRUTTO):
Grøn bolig (+42 m2): ca. 103 m2
Rosa bolig (+54 m2): ca. 120 m²
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EKSISTERENDE FORHOLD
(BRUTTO):
Grøn bolig (2. vær): ca. 61 m²
Rosa bolig (3 . vær): ca. 66 m²
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
EKSISTERENDE FORHOLD
(BRUTTO):
Grøn bolig (2. vær): ca. 65 m²
Rosa bolig (2 . vær): ca. 64 m²

HJØRNELEJLIGHED TYPE 2:
Rørsangervej 47 / Mågevej 30
Sammenlægning af 2. sals boliger og tagetagen.

NYE FORHOLD
(BRUTTO):
Grøn bolig (+55 m2): ca. 120 m2
Rosa bolig (+53 m2): ca. 117 m²
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
EKSISTERENDE FORHOLD
(BRUTTO):
Grøn bolig (3. vær): ca. 62 m²
Rosa bolig (3 . vær): ca. 64 m²

HJØRNELEJLIGHED TYPE 3:
Tornsangervej 20 / Mågevej 26
Sammenlægning af 2. sals boliger og tagetagen.
2. SAL

NYE FORHOLD
(BRUTTO):
Grøn bolig (+51 m2): ca. 113 m2
Rosa bolig (+52 m2): ca. 116 m²
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TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
VISUALISERING
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DEN FYSISKE HELHEDSPLAN

• TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
• ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
• INDEKLIMA
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER

De små inde liggende badrum er uden vinduer og kun
med naturlig ventilation via aftræksrør, der ikke giver
en effektiv ventilation. Badrummene er derudover uden
varmekilde, hvilket medfører at rummet inklusiv fx våde
håndklæder aldrig rigtig tørrer.

EKSISTERENDE MÅL:
Køkken:
ca. 6,7 m2
Toilet/bad:
ca. 1,5 m²
Rum

Rum

Entré
WC

EKSISTERENDE FORHOLD
Sangergården 1 der er opført i 1945, hvor standarden var
en anden for baderum, har i dag meget forældede badeforhold. I badrummene er der kun afsat plads til toilet
og håndvask, men rummet bliver reelt også brugt som
bruserum, hvilket medfører, at alt i rummet bliver direkte
udsat for vand, inkl. døre, karme og trin.
Væggene er ikke udført til den vandbelastning de udsættes for, uden membran, og mange kun med almindelig
plastmaling. Gulvopbygningen er oprindeligt lavet med
terrazzo med indstøbt afløbsskål, som flere steder revner,
og mange rørgennemføringer der ved vandbelastning giver
mange skader. Der findes ingen membran på gulvet, som i
de fleste lejemål er blevet dækket af forskelligt flisemateriale af varierende kvalitet.

Køkken

Alle disse faktorer er med til generelt at give et usundt indeklima, foruden at indretningen for alle, men især ældre
beboere og børnefamilier, langt fra er optimal.
UDFORDRINGER:
• Utidssvarende små badrum med manglende separat
bruseplads
• Gulve, vægge og døre der ikke er korrekt udført
• Installationer er udtjente
• Dårligt indeklima med manglende ventilation
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER

VARIATIONER INDENFOR BOLIGTYPERNE
I Sangergården 1 findes der tre forskellige typer ”standard”
lejligheder, som udgør hhv. 2, 3 og 4 værelseslejlighederne.
Indenfor disse tre boligtyper, er vi bekendte med, at der
findes variationer, såsom forskellig fribredde i køkkenet,
hvor der er mere plads ved indgangen til køkkenet i den
ene 2-værelseslejlighed end i en anden 2-værelses.

2-VÆR. BOLIG (CA. 51,3 M2) 3-VÆR BOLIG (CA. 62 M2)

4-VÆR. BOLIG (CA. 74 M2)

100 % REGISTRERING AF BOLIGERNE
Der er pt. ikke foretaget en 100 % registrering af boligerne. Dette skal dog foretages, hvis der arbejdes videre
med etablering af udvidet badrum, da der findes en
række variationer i størrelsen og indretningen af boligernes køkken- og badrum.
VIDERE ARBEJDE
Afdelingen er med god grund meget bekymret for at
køkkenerne, ved en ombygning, bliver for små. Derfor
skal der i det videre arbejde, efter Landsbyggefondens
tilsagn, arbejdes videre med alternative løsningsforslag
for en ombygning. Dette er dog nødsaget til at afvente
Landsbyggefondens tilsagn, da afdelingen ikke vil have råd
til en sådan ombygning uden Landsbyggefondsstøtte.
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
FORSLAG TIL OMBYGNING
For at kunne etablere tidssvarende boliger i Sangergården
1, er det nødvendigt med en ombygning af afdelingens
badrum, samt helt eller delvis ombygning af køkkenerne,
for at kunne etablere tilstrækkelig plads til et tidssvarende
badeværelse. I den forbindelse, kan der med fordel etableres et effektivt ventilationsanlæg, rørkasser til installationer, dagslys og mulighed for at kunne åbne et vindue i
badeværelserne, samt tidssvarende og effektiv fugtsikring
af konstruktionerne.
Nærværende forslag, skal ses som en sandsynliggørelse af,
at der kan etableres tidssvarende badeværelser i afdelingen.
Der er arbejdet med to mulige løsninger (Forslag A og
B) for standardlejlighederne, som der findes flest af.
Derudover er det sandsynliggjort, at der kan etableres
løsninger for afdelingens hjørnelejligheder: Type 1, 2 og 3
(s. 30-32).

FORSLAG A - minimumsløsning

FORSLAG B - udviddet løsning

FORBEDRING AF BAD OG INSTALLATIONER:
• Udvidelse af baderum til tidsvarende badeværelser
• Udskiftning af faldstammer og vandinstallationer
• Udskiftning af el-installationer
• Forbedring af ventilation i bad og køkkener
... MEN ETABLERING AF TIDSSVARENDE
BOLIGER OG BADEVÆRELSER KRÆVER:
• Hel eller delvis ombygning af køkkener, hvilket
betyder at de allerede små køkkener bliver meget små
• Genhusning ved samtidig ombygning af køkken og
bad
• Ændring af konstruktioner
• Miljøsanering (bly, pcb, asbest mv.)

ALTERNATIVE LØSNINGER
Eftersom nærværende skitseprojekt, er en sandsynliggørelse af, at der kan foretages badudvidelser i Sangergården 1,
vil det være nødvendigt i det videre arbejde, at bearbejde
løsningerne eller alternativt arbejde med alternative
løsninger.

Eksempelvis kunne der arbejdes videre med en løsning,
hvor ”kammeret” ved siden af køkkenet inddrages til
et køkken-alrum med spiseplads, da det er beboernes
holdning, at kammeret i dag ikke har den store funktion,
da det er et meget lille rum, som oftest alligevel bliver
brugt til spisestue. Her skal det undersøges om det
giver mening for alle boligtyperne, eller om det blot bør
være en løsning for de større boliger. En anden løsning
kunne være, at omdanne ”kammeret” til køkken (i 2- og
3-værelsesboligerne) og køkkenet omdannes til et kammer.
Alternativt kan der arbejdes med nogle forskellige
løsninger for hhv. 2-, 3- og 4-værelses standardlejligheder
og ”hjørnelejlighederne”, hvor baderummene udvides
i nogle boligtyper og i andre fx blot renoveres indenfor
eksisterende rammer.
Når Landsbyggefonden har afgivet tilsagn om, hvorvidt
der kan arbejdes videre med en fysisk helhedsplan for
Sangergården 1, bør der arbejdes videre med tilpasning af
eksisterende løsninger eller udarbejdelser af alternative.

Eksempel på udnyttelse af et smalt badrum med skjult rørføring
og afskærmet bruseafsnit.
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
Forslag A - minimumsløsning
Standardlejlighed (varierende fra 2 - 4 rumsboliger)
Bevaring af nuværende beboelsesrum, nyt større bad og delvis ombygning
af køkken.
OMBYGNING INDEBÆRER:
• Nyt længere bad med bruseniche, bredde 750 mm
• Etablering af installationer bag panelvæg
• Nye faldstammer og vandinstallationer
• Nye el-installationer ifbm. renovering af bad og køkken
MULIGHEDER I FORBINDELSE MED OMBYGNINGEN:
• Der kan etableres forbedret ventilation i bad og køkken (se s. 32)
• Der kan etableres boligudvidelser af 2. sals boligerne i tagetagen (se s. 18)
• Kammeret ved siden af køkkenet kan inddrages som køkkenalrum, hvorved boligen
”mister” et rum.

Entré

UDFORDRINGER:
• Ombygningen kræver at installationer flyttes
• Der er behov for genhusning i ombygningsperioden
• Der vil fortsat ikke være dagslys i badrummet

Nyt
køkken Nyt
bad
rør
skab
PLAN 1:100

EKSISTERENDE FORHOLD:
Køkken:
ca. 6,7 m2
Toilet/bad:
ca. 1,5 m²
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NYE FORHOLD:
Køkken:
ca. 5,8 m2
Toilet/bad:
ca. 2,1 m²
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
Forslag B - udvidet løsning
Standardlejlighed (varierende fra 2 - 4 rumsboliger)
Væg mellem køkken og bad flyttes, således at vindueshul deles mellem
køkken og bad. Bevaring af nuværende beboelsesrum, nyt større bad og
ombygning af køkken.
OMBYGNING INDEBÆRER:
• Nyt længere bad med bruseniche, bredde 900 mm
• Nye installationer i installationsskakt
• Nye faldstammer og vandindstallationer
• Nye el-installationer ifbm. ombygning af bad og køkken
• Dagslys i badrum
• Bedre udnyttelse af pladsen
MULIGHEDER I FORBINDELSE MED OMBYGNINGEN:
• Der kan etableres forbedret ventilation i bad og køkken (se s. 32)
• Der kan etableres boligudvidelser af 2. sals boligerne i tagetagen (se s. 18)
• Kammeret ved siden af køkkenet kan inddrages som køkkenalrum, hvorved boligen
”mister” et rum.

Entré
Nyt
bad

UDFORDRINGER:
• Mindre køkken
• Der er behov for genhusning i ombygningsperioden
• Mere omfattende renovering med ny væg mellem køkken og bad

Nyt
køkken
rør

EKSISTERENDE FORHOLD:
Køkken:
ca. 6,7 m2
Toilet/bad:
ca. 1,5 m²

PLAN 1:100

NYE FORHOLD:
Køkken:
ca. 4,5 m2
Toilet/bad:
ca. 3,6 m²
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
HJØRNELEJLIGHED TYPE 1: Rørsangervej 31 / Gransangervej 9 & Gransangervej 5 / Tornsangervej 2
Bevaring af nuværende beboelsesrum, etablering af nyt større bad og mindre køkken.

Eksisterende

Forslag til
ændring

Køkken
Bruser

rør

Bad
Entré

Gransangervej 5 og 9

Køkken

WC

Rum

OMBYGNING INDEBÆRER:
• Renovering omfatter køkken og bad
• Konstruktive indgreb
• Nyt større bad med seperat bruseniche
• Bedre plads foran sanitet
• Nye installationer
• Genhusning
MULIGHEDER I FORBINDELSE MED OMBYGNINGEN:
• Rummet ved siden af køkkenet i Rørsangervej 31/Tornsangervej 2, kan
inddrages til udvidelse af køkkenet
• Der kan etableres forbedret ventilation i bad og køkken (se s. 18)
• Der kan etableres boligudvidelser af 2. sals boligerne i tagetagen (se s. 20 )

Rum

PLAN 1:100
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NYE FORHOLD:
Køkken:
ca. 8,5 m2
Toilet/bad:
ca. 4,0 m²

Rum

Entré

Rørsangervej 31 & Tornsangervej 2

EKSISTERENDE
FORHOLD:
Køkken:
ca. 10 m2
Toilet/bad:
ca. 2,5 m²

UDFORDRINGER:
• Mindre køkken, da del af køkken inddrages til bad og rør
• Kan betyde ommøblering af køkken
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
HJØRNELEJLIGHED TYPE 2: Rørsangervej 47 / Mågevej 30
Bevaring af nuværende beboelsesrum. Bad omdisponeres med seperat bruseplads og
skorsten fjernes. Der etableres rørkanal i køkken.

Eksisterende

Forslag til
ændring
30
evej
Måg

EKSISTERENDE
FORHOLD:
Køkken:
ca. 14 m2
Toilet/bad:
ca. 4 m²

Køkken
rør
Entré

Bad

Bruser

NYE FORHOLD:
Køkken:
ca.13,5 m2
Toilet/bad:
ca. 3,5 m²

Køkken

Entré

OMBYGNING INDEBÆRER:
• Renovering omfatter kun bad
• Badrummet omdisponeres med bruseniche
• Nye installationer
• Kræver ikke genhusning

WC

MULIGHEDER I FORBINDELSE MED OMBYGNINGEN:
• Der kan etableres forbedret ventilation i bad og køkken (se s. 18)
• Der kan etableres boligudvidelser af 2. sals boligerne i tagetagen (se s. 21)
Rum

Rørsangervej 47

Rum

UDFORDRINGER:
• En mindre del af køkkenet inddrages til rør
• Konstruktive indgreb, skorsten fjernes
• Badrummet bliver ikke større, men omdisponeres

PLAN 1:100
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
HJØRNELEJLIGHED TYPE 3: Tornsangervej 20 / Mågevej 26
Bevaring af nuværende beboelsesrum, etablering af nyt større bad og mindre køkken,
med etablering af rørkanal i køkken.

Forslag til
ændring

Eksisterende
Tornsangervej 20

Bad
Bruser

Entré

rør
Køkken

WC

Rum
Entré

Køkken

OMBYGNING INDEBÆRER:
• Konstruktive indgreb
• Nyt større bad med seperat bruseniche
• Bedre plads foran sanitet
• Nye installationer
• Nyt køkken
MULIGHEDER I FORBINDELSE MED OMBYGNINGEN:
• Rummet ved siden af køkkenet i Tornsangervej 20, kan inddrages til udvidelse
af køkkenet
• Der kan etableres forbedret ventilation i bad og køkken (se s. 18)
• Der kan etableres boligudvidelser af 2. sals boligerne i tagetagen (se s. 22)

Rum

PLAN 1:100
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NYE FORHOLD:
Køkken:
ca. 7 m2
Toilet/bad:
ca. 3,5 m²

26
evej
Måg

Rum

EKSISTERENDE
FORHOLD:
Køkken:
ca. 8 m2
Toilet/bad:
ca. 2,5 m²

UDFORDRINGER:
• Køkkenet bliver mindre, da del inddrages til bad og rør
• Ombygningen kræver genhusning
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ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
OVERSIGT OVER EKSISTERENDE KØKKEN- OG BADMODERNISERINGER
Oversigt over lejlighedstyper og størrelser i Sangergården 1, samt hvornår og i hvilke der foretaget køkkenmoderniseringer.
Der er i afdelingen ikke kørt nogle kollektive badmoderniseringer. I forbindelse med en renovering og ombygning af
køkken- og badrummene, skal restlånet for de køkkenmoderniseringer der pt. er foretaget udbetales af byggesagen. Dette
er medtaget i budgettet.
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DEN FYSISKE HELHEDSPLAN

• TAGUDSKIFTNING OG FREMTIDSSIKRING MED BOLIGUDVIDELSER
• ETABLERING AF TIDSSVARENDE BOLIGER
• INDEKLIMA
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INDEKLIMA
FORBEDRING AF BOLIGERNES INDKLIMA
I forbindelse med helhedsplanen i Sangergården 1, vil det
være nødvendigt også at kigge på afdelingens indeklima,
da det i forbindelse med etablering af nye og større
baderum samt boligudvidelser i tagetagen, også vil være
oplagt at kigge mulighederne for, at forbedre boligernes
indeklima med forbedret ventilation.
I dag er der dårligt luftskifte i boligerne, da der kun
er naturligt aftræk fra køkken og bad. Derudover kan
beboerne lufte boligerne ud, ved at åbne vinduerne, men
som boligerne er indrettet i dag, er der ikke vinduer i
baderummene, hvilket betyder, at der hurtigt ophobes
fugt i disse rum.
Såfremt der arbejdes videre med at etablere en ny
forbedret ventilationsløsning i Sangergården, skal
afdelingens 1-strenget varmeanlæg højst sandsynligt også
udskiftes som resultat af boligudvidelserne og diverse
ombygninger med flytning af installationer. Derudover er
det er 3B’s erfaring, at der kan opstå gener med kulde og
træk, da det eksisterende varmeanlæg ikke vil kunne “følge
med” et nyt forbedret ventilationssystem.
I forbindelse med fremtidssikringen af boligerne, skal der
tages stilling, hvordan boligerne i Sangergården på sigt
skal ventileres. Det vurderes at der er følgende muligheder,
der alle er visualiseret på side 34-41:
1. Naturligt aftræk (som nu)
2. Mekanisk ventilation fra køkken og bad
3. Ventilation med varmegenvinding
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1. NATURLIGT AFTRÆK (SOM NU):

RESULTAT:
Dårligt luftskifte, træk og kulde, når der luftes ud.

2. MEKANISK VENTILATION:

MULIGHEDER:
• Billigt at anlægge
• Fylder ikke så meget
• Virker mod skimmelsvamp

I dag er der naturligt aftræk fra køkken og bad, samt
udluftning ved åbning af vinduerne. I boligernes indretning i
dag, er der dog ikke vinduer i baderummene.

Ved etablering af mekanisk udsugning fra køkken og bad,
vil de eksisterende kanaler anvendes og der opsættes nye
ventilationsaggregater i tagrummet. Dette vil ydermere kræve
ventiler i vinduer, der også står overfor udskiftning.
RESULTAT:
Middelgodt luftskifte med sikring mod skimmel. Virker kun,
hvis ventiler i vinduer holdes åbne. Trækgener, idet der trækkes
kold luft ind fra ventiler og utætheder. Der er begrænset
kapacitet i eksisterende kanaler.

3. VENTILATION MED VARMEGENVINDING:
Der etableres udsugning fra bad og køkken, med indblæsning
af frisk forvarmet luft i stue og værelser. Anlæggene placeres
som små tårne på gårdsiden, hvorfra de kan driftes uden
adgang til boligerne.
Anlægget vil ikke optage plads i boligerne, men der skal dog
trækkes rør rundt i boligen, og der vil blive nedsænkede lofter/
rørkasser i gang og baderum samt rørkasser i de resterende
rum.
Ventilationen skal forsynes med lyddæmpere, så støj begrænses,
men ventilationen vil dog altid kunne høres.
RESULTAT:
Godt luftskifte og god sikring mod skimmel. Varmen
“genbruges” og der foretages ventilation af boligen uden
trækgener, uden af beboerne behøver at lufte ud. Anlægget vil
give besparelse på varmeforbruget, men forhøjet udgifter til el.

UDFORDRINGER:
• Større varmetab og energiforbrug
• Risiko for trækgener
• Risiko for svigt via brugeradfærd, hvis ikke
vinduesventilerne holdes åbne.
• Lydgener, da ventilationsanlæg altid vil kunne høres
(anlæg skal dog overholde gældende normer).
MULIGHEDER:
• Betydeligt bedre indeklima
• Virker mod skimmelsvamp
• Mindre varmetab
• Ingen risiko for svigt via brugeradfærd
UDFORDRINGER:
• Større anlægsudgifter og forudsætter støtte fra
Landsbyggefonden til både ventilationsanlæg
og følgearbejder (ventilationstårne, rørkasser,
gennemføringer mv.)
• Større driftsudgifter
• Fylder mere
• Lydgener, da ventilationsanlæg altid vil kunne høres
(anlæg skal dog overholde gældende normer).
• Forudsætter byggetilladelse/lokalplan m. dispensationer
ift. arealudvidelser og ventilationstårne på gårdsiden.
• Miljøsanering (bly, pcb, asbest, mv.)
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INDEKLIMA
EKSEMPLER PÅ VENTILATIONSTÅRN OG RØRKASSER (VENTILATION MED VARMEGENVINDING):

RENOVERING AF VARMEANLÆG
Hvis der laves boligudvidelser i tagrummet, samt ved etablering af nyt ventilationsanlæg, er det 3B’s opfattelse, at det i
dag 1-strenget varmeanlæg, skal erstattes af et nyt 2-strenget
varmeanlæg, for at sikre komfort for beboerne, da det er 3B’s
erfaringer, at der vil opstå gener og udfordringer med, at det
eksisterende 1-strenget varmeanlæg ikke vil kunne “følge med”
et nyt ventilationsanlæg.
UDFORDRINGER OG EKSISTERENDE FORHOLD:
• Eksisterende 1-strenget varmeanlæg
• Ældre radiatorer
• Ældre varmecentraler
• Ringe udnyttelse af varme
• Kan ikke forsyne boligudvidelserne i tagrummet.
MULIGHEDER MED ET NYT 2-STRENGET
VARMEANLÆG:
• Energibesparelser, idet varmen udnyttes bedre
• Større komfort i boligerne
FØLGEARBEJDER:
• Nye rør gennem boligerne
• Reparationer i vægge, gulve og lofter
• Miljøsanering (bly, pcb, asbest mv. undersøges)

Visualisering af projekt med ventilationstårne

Eksempler på rørkasser i baderum

VIDERE ARBEJDE
Afdelingen er meget fokuseret på økonomien ifb. med en
renovering, samt hvorvidt eventuelle ventilationskanaler – både
indvendige og udvendige – vil kunne komme til at skænde
boligerne. Derfor er dette også et spor der skal undersøges mere
i dybden, såfremt der opnås tilsagn om en Fysisk Helhedsplan
ved Landsbyggefonden.
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INDEKLIMA
STANDARDLEJLIGHED (2 - 4 rumsbolig)

STANDARDLEJLIGHED (stue og 1. sal)

Eksisterende forhold: Naturlig ventilation
Ventilationsløsning I: Mekanisk ventilation i eksisterende kanaler, suppleret
med ventiler i vinduerne.

Ventilationsløsning II : Balanceret ventilation i tårne

Ventilationsløsning 2:
Hovedrørføring og ventilationsaggregat
placeres i tårn ude på facaden mod
gården, kan driftes udefra.

STUE OG 1. SAL
Eksisterende forhold:
Naturlig ventilation i kanaler

Ventilationsløsning 1:
Mekanisk udsugning i
eksisterende kanaler

Rørføring over nedhængt loft
eller i kanal ved væg.

PLANER: IKKE MÅLFAST
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INDEKLIMA
STANDARDLEJLIGHED (2. og 3. sal ved boligudvidelse)
Ventilationsløsning II : Balanceret ventilation i tårne

Ventilationsløsning 2:
Hovedrørføring og ventilationsaggregat
placeres i tårn ude på facaden mod gården,
kan driftes udefra.

3. SAL

2. SAL
Rørføring over nedhængt loft
eller i kanal ved væg.

Rørføring spidsloft
Spidsloft

PLANER: IKKE MÅLFAST
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INDEKLIMA
HJØRNELEJLIGHED TYPE 1: Rørsangervej 31 / Gransangervej 9 &
Gransangervej 5 / Tornsangervej 2
Eksisterende forhold: Naturlig ventilation
Ventilationsløsning I: Mekanisk ventilation i eksisterende kanaler, suppleret
med ventiler i vinduerne.

Ventilationsløsning II :
Balanceret ventilation i tårne
(stue og 1. sal)

Ventilationsløsning 2:
Hovedrørføring og ventilationsaggregat
placeres i tårn ude på facaden mod
gården, kan driftes udefra.

STUE OG 1. SAL
Eksisterende forhold:
Naturlig ventilation i kanaler

Ventilationsløsning 1:
Mekanisk udsugning i
eksisterende kanaler

Rørføring over nedhængt loft

Ventilationsaggregat placeres i lejlighed,
men kan serviceres fra opgang.
PLANER: IKKE MÅLFAST
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INDEKLIMA
HJØRNELEJLIGHED TYPE 1 (2. og 3. sal ved boligudvidelse)
Ventilationsløsning II :
Balanceret ventilation i tårne

Ventilationsløsning 2:
Hovedrørføring og ventilationsaggregat
placeres i tårn ude på facaden mod gården,
kan driftes udefra.

3. SAL

2. SAL
Rørføring over nedhængt loft

Ventilationsaggregat placeres i lejlighed,
men kan serviceres fra opgang
Rørføring i spidsloft (se s. 35)

PLANER: IKKE MÅLFAST
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INDEKLIMA
HJØRNELEJLIGHED TYPE 2: Rørsangervej 47 / Mågevej 30
Eksisterende forhold: Naturlig ventilation
Ventilationsløsning I: Mekanisk ventilation i eksisterende kanaler, suppleret
med ventiler i vinduerne.

Ventilationsløsning II: Balanceret ventilation i tårne (stue og 1. sal)
Ventilationsløsning 2:
Ventilationsaggregat placeres i lejlighed,
men kan serviceres fra opgang.

STUE OG 1. SAL
Eksisterende forhold:
Naturlig ventilation i kanaler
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Ventilationsløsning 1:
Mekanisk udsugning i
eksisterende kanaler

Rørføring over nedhængt loft
PLANER: IKKE MÅLFAST
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INDEKLIMA
HJØRNELEJLIGHED TYPE 2 (2. og 3. sal ved boligudvidelse)
Ventilationsløsning II:
Balanceret ventilation i tårne

Ventilationsløsning 2:
Ventilationsaggregat placeres i lejlighed, men
kan serviceres fra opgang.

3. SAL

2. SAL
Rørføring over nedhængt loft

Rørføring i spidsloft (se s. 35)

PLANER: IKKE MÅLFAST
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INDEKLIMA
HJØRNELEJLIGHED TYPE 3: Tornsangervej 20 / Mågevej 26
Eksisterende forhold: Naturlig ventilation
Ventilationsløsning I: Mekanisk ventilation i eksisterende kanaler, suppleret
med ventiler i vinduerne.

Ventilationsløsning II: Balanceret ventilation i tårne (stue og 1. sal)

Rørføring over nedhængt loft

Ventilationsløsning 2:
Hovedrørføring og ventilationsaggregat
placeres i tårn ude på facaden mod
gården, kan driftes udefra.
Eksisterende forhold:
Naturlig ventilation i kanaler

44

Ventilationsløsning 1:
Mekanisk udsugning i
eksisterende kanaler

STUE OG 1. SAL
PLANER: IKKE MÅLFAST
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INDEKLIMA
HJØRNELEJLIGHED TYPE 3 (2. og 3. sal ved boligudvidelse)
Ventilationsløsning II :
Balanceret ventilation i tårne

Rørføring i spidsloft (se s. 35)
Rørføring over nedhængt loft

Ventilationsløsning 2:
Hovedrørføring og ventilationsaggregat
placeres i tårn ude på facaden mod
gården, kan driftes udefra.
2. SAL

3. SAL

PLANER: IKKE MÅLFAST
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6063 SANGERGÅRDEN 1: SKITSEPROJEKT TIL HELHEDSPLAN

Havneholmen 21
1561 København V
www.3b.dk
CVR 31394414
EAN 5790000308033
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Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 70 20 76 00
3b@3b.dk - www.3b.dk
Cvr 31 39 44 14

Følgebrev
Vedr.: Ansøgning om Foreløbig Fysisk Helhedsplan for
afdeling 6063 Sangergården 1

Hermed fremsendes en Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Boligforeningen 3B’s afdeling 6063 Sangergård 1, beliggende i 2400 København NV. Sangergården 1 står
overfor en kommende tagrenovering. I den forbindelse er det blevet vurderet nødvendigt også at kigge på resten af afdelingens tilstand, både bygningsfysisk og boligsocialt, for at sikre at Sangergården om 10, 20 og 50 år vil være velfungerende og
tidssvarende.
For at sikre en attraktiv, velfungerende og tidsvarende afdeling, vurderes det nødvendigt, at søge Landsbyggefonden om støtte til en fysisk helhedsplan, som supplement til den boligsociale helhedsplan der allerede er i området Bispebjerg ”Beboerprojekt Plus”.
Den fysiske helhedsplan er fokuseret på, at fremtidssikre afdelingen med boligudvidelser, etablering af tidssvarende boliger og forbedring af boligernes indeklima.
Afdelingens beboere efterspørger især muligheden for, at etablere tidssvarende boliger med tidssvarende badrum, da de eksisterende er meget små (med brus over
toilet/vask). Badrummene er i dag udfordret af hårdt slid på alle overflader pga. indretningen, foruden alle installationer der står for udskiftning. Nærværende skitseprojekt, har været et forsøg på, at sandsynliggøre mulighederne for at udvide de utidssvarende badrum til også at rumme en bruseniche. Dette forudsætter dog også en
ombygning af boligernes i forvejen meget små køkkener, som i mange tilfælde også
er både nedslidte og utidssvarende. Afdelingen er med god grund meget bekymret
for at køkkenerne, som ved en ombygning, bliver for små. Derfor skal der i det videre arbejde, efter Landsbyggefondens tilsagn, arbejdes videre med alternative løsningsforslag for en ombygning. Dette er dog nødsaget til at afvente Landsbyggefondens tilsagn, da afdelingen ikke vil have råd til en sådan ombygning uden støtte fra
Landsbyggefonden.
Såfremt der arbejdes videre med etablering af tidssvarende boliger med udvidet
badrum og køkkener, vil det også være meget relevant at undersøge nærmere, mu-
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lighederne for etablering af nyt ventilationssystem, som kan optimere indeklimaet i
boligerne, der i dag bl.a. er udfordret af de små inde liggende baderum uden mulighed for udluftning. Afdelingen er dog meget fokuseret på økonomien heri, samt
hvorvidt eventuelle ventilationskanaler – både indvendige og udvendige – vil kunne
komme til at skænde boligerne. Derfor er dette også et spor der skal undersøges
mere i dybden, såfremt der opnås tilsagn om en Fysisk Helhedsplan ved Landsbyggefonden.
I forbindelse med, at afdelingens tag står til udskiftning, er beboerne i afdelingen
meget positivt stillet overfor etablering af større familieboliger i det uudnyttede tagrum. Sangergården 1 er en afdeling med mange store børnefamilier, der i dag bor i
de forholdsvis små lejligheder. Derfor vil en boligudvidelse sikre plads til både de
børnefamilier der allerede bor i Sangergården i dag, men det vil også kunne være
med til at tiltrække nye familier til afdelingen.

Afdeling Sangergården 1 godkendte den 27. november 2018, at 3B indsender en
ansøgning om en Foreløbig Fysisk Helhedsplan for afdelingen. Ansøgningen til
Landsbyggefonden er under forudsætning af, at 3B’s organisationsbestyrelse ligeledes godkender ansøgningen i primo 2019.
Ansøgningen om den Foreløbige Fysiske Helhedsplan er også fremsendt til Københavns Kommune til orientering.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Projektleder Lars Madsen, direkte på mobil
30 35 94 08 eller mail (larm@kab-bolig.dk) med cc. Procesleder Mette Skouenborg
(mesk@kab-bolig.dk).

Med venlig hilsen
Boligforeningen 3B
Mette Skouenborg og Lars Madsen
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Punkt 12: Indstilling - Signalgården – mangeludbedring (O)

Signalgården – Udbedring af fejl og mangler (O)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
Byggeudvalget den 23. januar 2019
25. januar 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Lars Madsen

Organisationsbestyrelsen orienteres om status på udbedring af fejl og mangler i afdeling Signalgården.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at der er indgået forlig om en forsikringssum på i alt 1,1 mio. kr.
inkl. moms, i forbindelse med udbedring af projekteringsfejl på ventilationsanlægget i afdeling Signalgården. Forsikringssummen anvendes til udbedring af fejl på ventilationsanlægget.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen godkendte den 3. september 2015 at der blev afsat 5,4 mio. kr. til udbedring af fejl og mangler i afdeling Signalgården i forbindelse med opførelsen af afdelingen.
Generelt er manglerne i boligerne, der er påtalt efter Afleveringsforretningen, 1-års eftersynet samt
5-års eftersynet, blevet udbedret. Dog er der udestående fejl og mangler, der endnu ikke er udbedret på ventilationsanlægget, lydproblemer mellem nogle boliger samt problemer med underdimensioneret afløbsforhold ved nogle køkkenerne.

Løsning
Udbedring af ventilationsanlægget
I forbindelse med udbedringen af fejl og mangler på ventilationsanlæggene, er det lykkedes administrationen at få placeret en del af ansvaret for projekteringsfejl hos Dominia, der var rådgiver i
forbindelse med opførelsen af byggeriet. Derved kan udbedringen af fejl og mangler på ventilationsanlægget, som bl.a. vedrører manglende indbygning af brandspjæld, blive dækket gennem
projektansvarsforsikringen, der er tegnet ved Forsikringsselskabet Top Danmark.
Den samlede forsikringssum der udbetales til 3B udgør i alt 1,1 mio. kr. inkl. moms. I forliget med
Forsikringsselskabet Top Danmark, er forsikringssummen sammensat på følgende måde:
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Top Danmark
Dominia (selvrisiko)
Dominia (moms)*
Samlet forsikringssum (inkl. moms)
3B’s andel af selvrisiko jf. tidligere aftale (jf. bilag 1)
Samlet forsikringssum til udbetaling

850.000 kr.
50.000 kr.
225.000 kr.
1.125.000 kr.
-25.000 kr.
1.100.000 kr.

*Forliget er sammensat med momsen som selvstændig post, da rådgiver kan modregne momsen.

Til udbedring af fejl og mangler på ventilationsanlægget er der indgået en aftale med en ny rådgiver, Wissenberg, som skal sørge for en korrekt udbedring af ventilationsanlæggene, som forventes
igangsat snarest muligt.
Udbedring af lydproblemer i etagedæk
I forbindelse med udbedringen af de lydproblemer, der opleves mellem nogle lejlighederne i etagedækkene, er der også indgået rådgiveraftale med Wissenberg og underrådgiver Gade & Mortensen, som skal yde akustisk rådgivning. Gade & Mortensen er pt. ved at undersøge, hvorvidt lydproblemerne kan udbedres. Såfremt der skal foretages en udbedring af lydproblemerne i etagedækkene, bliver de dog først udført, når arbejderne på ventilationsanlæggene er afsluttet. Udbedringen af
lydproblemerne, vil i så fald blive dækket af de oprindelige afsatte midler til udbedring af fejl og
mangler, jf. tidligere organisationsbestyrelsesbeslutning den 3. september 2015.
Udbedring af afløbsinstallationer
Udbedring af afløbsinstallationerne er ligeledes indeholdt i de oprindeligt afsatte midler, og vil blive
udført når det passer bedst ind med øvrige arbejder.
Øvrige opståede mangler efter afsluttet 5-års eftersyn
Efter, at der i juli 2017 opstod en brand på en udvendig adgangstrappe til 1. sal slejlighederne i afdelingen, blev det fundet, at facadebeklædningerne ikke er udført korrekt med et ubrandbart underlag bagved facadepladerne. Dette medførte, at der kunne udvikle sig en brand bagved facadepladerne. Denne episode er sket efter 5-års eftersynet og kan derfor ikke dækkes af Projektansvarsforsikringen eller andre, som fx rådgiver og entreprenøren. Derfor er administrationen ved at undersøge, om den almindelige bygningsforsikring kan dække udbedringsomkostningerne.
Hvis den almindelige bygningsforsikring ikke kan dække fejlen, er det forventningen, at omkostningen skal dækkes af 3B og hvis muligt indenfor rammerne af den tidligere godkendte indstilling.
Afdelingsbestyrelsen/Byggeudvalget er løbende blevet orienteret om stade på udbedring af fejl og
mangler.

Økonomi
Denne indstilling har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
2
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning vil administrationen arbejde videre
med udbedringen af fejl og mangler i samarbejde med den nye rådgiver Wissenberg.

Bilag
1. Underskrevet forlig vedr. forsikringsudbetaling. Fortroligt.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget tog indstillingen til efterretning og indstiller den til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 13: Indstilling - Forlængelse af BSHP Kokkedal på Vej med et halvt år (B)

Forlængelse af Kokkedal på Vej (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 30. januar 2019
- 1. februar 2019 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej
skal forlænges med et halvt år.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej forlænges med et halvt år til og med 31.
juli 2021, såfremt der opnås enighed med Landsbyggefonden og Fredensborg Kommune
herom.

2.

at der gives foreløbigt tilsagn om den dertilhørende medfinansiering fra 3B på 182.000 kr.,
der finansieres af dispositionsfonden.

Problemstilling
I forbindelse med de boligsociale helhedsplaner der finansieres af Landsbyggefondens 2015-2018pulje, er der ønske om, at sikre et tættere samarbejde mellem helhedsplaner i samme lokalområde
eller kommuner, herunder at helhedsplanerne helst skal slutte og starte samtidigt, så det er muligt
at lave et fælles strategisk samarbejde m.m.
Konkret er der ønske om at de to helhedsplaner i Fredensborg Kommune (i henholdsvis Kokkedal
og Nivå) skal gå i takt, dvs. slutte samtidig, når de nuværende planer udløber, så de kan starte
samtidig, og der dermed kan etableres et strategisk samarbejde med udgangspunkt i den fælles
bestyrelse for helhedsplanerne i Fredensborg Kommune.
Kokkedal på Vej, som er administreret af 3B, startede op pr. januar 2017, mens den boligsociale
helhedsplan Nivå Nu, som er administreret af VIBO, startede op i januar 2018. Kokkedal på Vej
omfatter afdelingerne Egedalsvænge, Byengen og Skovengen. De to sidste er en del af AB Hørsholm Kokkedal (Boligkontoret Danmark).
I april 2016 har Landsbyggefonden afholdt møde med blandt andet 3B, VIBO og Fredensborg
Kommune. Her blev det aftalt at sigte mod en samtidighed fremadrettet, så de to helhedsplaner
slutter samtidig. Enten gennem en kort 3-årig periode for den boligsociale helhedsplan Nivå Nu,
eller en forlængelse af Kokkedal på Vej.
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Løsning
I marts 2017 blev 3B af Landsbyggefonden orienteret om, at den boligsociale helhedsplan Nivå Nu
er blevet tildelt en 3,5-årig bevilling, under forudsætning af at 3B og Fredensborg Kommune bakker
op om en forlængelse af Kokkedal på Vej. Det endelige tilsagn til Nivå Nu er givet ultimo 2017.
Administrationen anbefaler, at Kokkedal på Vej derfor kan forlænges med et halvt år til og med 31.
juli 2021, såfremt der opnås enighed med Landsbyggefonden og Fredensborg Kommune herom.
Forlængelsen vil sikre samtidighed, dvs. at mulighederne for et tæt samarbejde mellem de to helhedsplaner i kommunen bliver bedre, og det vil give yderligere tid til helhedsplanen til at nå de ønskede mål med indsatsen.
AB-Hørsholm/Kokkedal har på organisationsbestyrelsesmøde den 5. december 2018 vedtaget en
lignende indstilling om forlængelse af den boligsociale helhedsplan.

Økonomi
Boligforeningen 3B medfinansier de boligsociale helhedsplaner. Et halvt års forlængelse vil betyde
en kontant medfinansiering på yderligere ca. 182.000 kr., som foreslås dækket af dispositionsfonden.
3B’s kontante medfinansiering af Kokkedal på Vej er 1,45 mio. kr. over en fireårig periode, resten i
form af timer/lokaler, jf. indstilling godkendt af organisationsbestyrelsen den 13. oktober 2016.
Denne indstilling vil gøre det muligt at give et forhåndstilsagn om medfinansieringen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen tage kontakt til Landsbyggefonden med henblik på at lave en aftale om forlængelse af Kokkedal på Vej med et halvt år
til og med 31. juli 2021.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / DKU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Nye afdelingshjemmesider - Økonomi (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 30. januar 2019
- 1. februar 2019 / Jonas M. Cohen

Der skal tages stilling til finansiering af afdelingshjemmesider for 3B-afdelinger.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at opstartsudgift på 9.500 kr. pr. hjemmeside til de 20 afdelinger hvor der er dialog om
hjemmesider finansieres af arbejdskapitalen. Dette giver en samlet finansiering via arbejdskapitalen på op til 190.000 kr. Afdelingerne finansierer selv løbende abonnementsudgifter
på 2.313 kr. pr. år samt øvrig support.

2.

at opstartsudgift på op til 14.250 kr. pr. hjemmeside for øvrige afdelinger der senere ønsker
en hjemmeside finansieres med 2/3 af arbejdskapitalen og 1/3 af afdelingen selv. Afdelingerne finansierer selv løbende abonnementsudgifter på 2.313 kr. pr. år samt øvrig support.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 6. december 2018, at alle 3B’s boligafdelinger fremover
tilbydes en hjemmeside på lige vilkår med andre boligafdelinger i KAB-fællesskabet. Løsningen er
bygget op i Dynamic Web og er lig KAB’s eksisterende løsning for afdelingshjemmesider samt kabbolig.dk og det kommende nye 3b.dk. Hjemmesiderne oprettes og tilpasses af KAB’s servicesupport ud fra en skabelon, og derudfra kan lokale webredaktører redigere indhold. Løsningen er supporteret i KAB og er hurtig at sætte i drift og at overføre relevant eksisterende indhold til.
KAB er i gang med at udvide løsningen, så afdelingerne får vist fx gældende husorden – hvilket
KAB står for at ajourføre. Derudover er KAB i gang med at undersøge mulighederne for at indarbejde et system til booking af beboerlokale på afdelingshjemmesiderne.
Som en del af organisationsbestyrelsens behandling af sagen blev det besluttet, at afklaring om
finansiering af den valgte løsning skal behandles i Demokrati- og Kommunikationsudvalget og herefter i organisationsbestyrelsen på næstkommende møde. Projektet igangsættes først, når dette er
afklaret.

Løsning
Den besluttede løsning for afdelingshjemmesider medfører en opstartsudgift pr. boligafdeling samt
en årlig abonnementsudgift pr. afdeling.
1
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Der er pt. 14 afdelinger med aktive hjemmesider via 3B’s løsning. Administrationen har på nuværende tidspunkt modtaget tilkendegivelse fra yderligere 5-6 afdelinger, som gerne vil have oprettet
en afdelingshjemmeside, som ikke har en i forvejen. Disse samlede 20 afdelinger oplistet i bilag 1.
Demokrati- og Kommunikationsudvalget foreslår følgende model for finansiering af afdelingshjemmesiderne:
 at opstartsudgift på 9.500 kr. pr. hjemmeside til de 20 afdelinger hvor der er dialog om
hjemmesider finansieres af arbejdskapitalen. Dette giver en samlet finansiering via arbejdskapitalen på op til 190.000 kr. Afdelingerne finansierer selv løbende abonnementsudgifter
på 2.313 kr. pr. år samt øvrig support.


at opstartsudgift på op til 14.250 kr. pr. hjemmeside for øvrige afdelinger der senere ønsker
en hjemmeside finansieres med 2/3 af arbejdskapitalen og 1/3 af afdelingen selv. Afdelingerne finansierer selv løbende abonnementsudgifter på 2.313 kr. pr. år samt øvrig support.

Det foreslås at der primo 2020 følges op på status for antal afdelingshjemmesider.

Økonomi
Estimeret økonomi for opstart (inkl. moms)
Særlig 3B-pris for de 20 afdelinger der pt. er dialog med - inklusive 3 timers oplæring og support.
Efterfølgende basisstartpakke for øvrige afdelinger (Skabelon og 6 timer til support og oplæring
af afdelingsbestyrelsen/webredaktør)
Estimeret økonomi pr. afdeling – løbende
abonnementsudgifter (inkl. moms)
Afdelingshjemmesider abonnement – inklusive
hosting og supportworkshops 2-4 gange om året.

9.500 kr.
14.250 kr.

Årlige udgifter pr. afdeling
2.313 kr.

Derudover kan klippekort til support tilkøbes for 9.000 kr. med 10 timers support. Ellers er timeprisen for support 950 kr.
Hvis arbejdskapitalen finansierer hele opstartsudgiften for de nævnte 20 afdelinger, vil udgiften
være op til 190.000 kr.
Hvis øvrige ca. 60 afdelinger ønsker en hjemmeside, vil det kunne medføre en yderligere udgift til
arbejdskapitalen på op til 570.000 kr., såfremt arbejdskapitalen finansierer 2/3 af opstartsudgiften
på op til 14.250 kr. pr. hjemmeside.
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Flytning af eksisterende indhold
Administrationen tilbyder at hjælpe afdelingerne med at flytte ønsket indhold over på de nye sider.
Det er op til 20 afdelingshjemmesider af ca. 2 timers varighed. Dette forudsætter, at afdelingen
selv har ryddet op i indholdet og besluttet, hvad der skal med, inden flytningen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte projektet
med afdelingerne ud fra den besluttede finansieringsmodel.

Bilag
1. Liste med 20 afdelinger hvor der er dialog om hjemmesider.

Videre proces
Demokrati- og Kommunikationsudvalget besluttede, at indstille til organisationsbestyrelsen:
 at opstartsudgift på 9.500 kr. pr. hjemmeside til de 20 afdelinger hvor der er dialog om
hjemmesider finansieres af arbejdskapitalen. Dette giver en samlet finansiering via arbejdskapitalen på op til 190.000 kr. Afdelingerne finansierer selv løbende abonnementsudgifter
på 2.313 kr. pr. år samt øvrig support.


at opstartsudgift på op til 14.250 kr. pr. hjemmeside for øvrige afdelinger der senere ønsker
en hjemmeside finansieres med 2/3 af arbejdskapitalen og 1/3 af afdelingen selv. Afdelingerne finansierer selv løbende abonnementsudgifter på 2.313 kr. pr. år samt øvrig support.
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• Bilag 1 - Liste med 20 afdelinger hvor der er dialog om
hjemmesider.docx

44

Punkt 14, Bilag 1: Bilag 1 - Liste med 20 afdelinger hvor der er dialog om
hjemmesider.docx

Bilag 1 - Liste med 20 afdelinger hvor der er dialog om hjemmesider
Danalund

http://danalund.3b.dk/

Dortheavej

http://dortheavej.3b.dk

Egedalsvænge

http://egedalsvaenge.3b.dk

Folehaven

http://folehaven.3b.dk

Hedelyngen

http://hedelyngen.3b.dk

Højstensgård

http://hoejstensgaard.3b.dk/

Hørgården

http://hoergaarden.3b.dk/

Hvidbjergvej

http://hvidbjergvej.3b.dk/

Kløverbladsgade

http://kloverbladsgade.3b.dk

Kløvermarken

http://klovermarken.3b.dk/

Måløv Park

http://maalovpark.3b.dk/

Østerhøj

http://osterhoj.3b.dk/

Remisevænget Øst

http://remisevaengetoest.3b.dk/

Signalgården

http://signalgaarden.3b.dk/

Skovkvarteret

http://skovkvarteret.3b.dk

Søbyvej

http://soebyvej.3b.dk/

Sundholm Syd

http://sundholm-syd.3b.dk/

Tranehavegård

http://tranehavegaard.3b.dk/

Valmuen

http://valmuen.3b.dk/

Vestergården 2

http://vestergaarden2.3b.dk/
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Punkt 15: Bilag til OB – Evaluering af Ballerupaftalen

BY, ERHVERV OG MILJØ
Almene Boliger
Dato: 10. december 2018
Tlf. dir.: 7230 9544
E-mail: almeneboliger@balk.dk
Kontakt: Malene Aagaard Kristensen

Sagsid: 03.10.04-P20-1-18

Ballerupaftalen
Plan:
1. Mail til boligorganisationerne som opsamling på mødet 22. november 2018
og vedlagt sagsfremstilling til evalueringen i Økonomiudvalget januar 2019.
Bemærkninger og andet til sagsfremstillingen modtages gerne senest den
17. december 2018.
2. Økonomiudvalgssag om midtvejsevaluering af Ballerupaftalen – januar 2019
3. Individuelle møder med boligorganisationerne omkring evaluering af de enkelte anvisningsaftaler – går i dybden med indflytningerne

ØKU-SAG
Baggrund
Kommunalbestyrelsen bestilte i efteråret 2014, at der blev igangsat et samarbejde
med boligorganisationerne, der skulle understøtte visionen om at knytte borgere,
boliger, uddannelse og erhverv tættere sammen.
I 2015 satte de almene boligselskaber og Ballerup Kommune sig sammen og lavede
Ballerupaftalen. Aftalen har til formål at sikre en bred beboersammensætning med
social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder.
Efterfølgende blev der indgået nye anvisningsaftaler med de enkelte boligselskaber,
hvori aftalen blev implementeret med fleksibel udlejning mv.
Ballerupaftalen blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen i november 2015 og blev der
forhandlet anvisningsaftaler med de enkelte boligorganisationer, som blev tiltrådt i
løbet af året 2016.
Aftalen har løbet siden, og sammen med boligselskaberne er den nu blevet evalueret.
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Sagsfremstilling
Ballerupaftalen har løbet siden december 2015, og anvisningsaftalerne i forhold til
de enkelte boligorganisationer er indgået i løbet af 2016.
Ifølge aftalen skal der laves en midtvejsevaluering og i aftalen er opstillet en række
succeskriterier i forhold til de 55 boligafdelinger, som aftalen omfatter.
Denne evaluering går på selve Ballerupaftalen og sideløbende sker der en evaluering af de aftaler der er indgået med de enkelte boligorganisationer med baggrund i
den overordnede Ballerupaftale. Det er derfor i de enkelte aftaler, at evt. justeringer vil ske.
Evalueringsresultatet har været drøftet samlet med boligorganisationerne og der er
enighed om at det går den rigtige vej, og at Ballerupaftalen fortsætter som overordnet rammeaftale for de aftaler der er indgået med de enkelte boligorganisationer.
Der er endvidere enighed om, at en gennemgang og evt. revision af Ballerupaftalen
- foretages inden udgangen af 2019, da der i 2020 skal laves nye aftaler med de
enkelte boligorganisationer.
Andre kommuner arbejder i øvrigt på, at indgå tilsvarende aftaler med deres boligorganisationer.
I arbejdet med evalueringen har det været vanskeligt at gennemskue baggrunden
for nogle af de beregninger der ligger til grund for aftalen.
De der har lavet beregningerne er ikke længere tilknyttet kommunen og der findes
ikke dokumentation.
Det har derfor været nødvendigt, at træffe nogle valg som sikrer at der er et reelt
sammenligningsgrundlag i forhold til tal i fortiden, i nutid og fremtiden. Samtidig
bliver der lavet dokumentation og beskrivelser af metoderne, der anvendes til beregningerne.
I forhold til succeskriterierne er der en klar positiv udvikling på 3 ud af 4 hovedpunkter i aftalen.
De 4 hovedpunkter er:
A. Arbejde mod, at max 21 % af beboerne (18-59 år) er på offentlig forsørgelse.
B. Arbejde mod, at mindst 65 % af beboerne (18-69 år) har erhvervskompetencegivende uddannelse.
C. Arbejde mod, om at mindst 25 % af beboerne er mellem 0-18 år.
D. Arbejde mod, at max 16 % af beboerne er over 70 år.
Ud over de fire hovedpunkter var der to succeskriterie omkring særleverancer af
boliger til udenlandske talenter og DTU-studerende.
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Ad A: Arbejde mod, at max 21 % af beboerne (18-59 år) er på offentlig forsørgelse
Der er sket den udvikling, at i 2014 var der 13 boligafdelinger der opfyldte målet,
og i 2017 er det steget til 44 boligafdelinger der opfylder målet.
Den markante ændring vurderes, at have sammenhæng med det fokus Ballerupaftalen giver, herunder de fleksible aftaler om, at nogle af de boliger boligorganisationerne udlejer giver fortrin til ansøgere fra ventelisten - der er i arbejde.
I kommunens anvisning er der i endnu højere grad fokus på en blandet beboersammensætning i de enkelte boligafdelinger under hensyn til de boligsociale opgaver
kommunen skal løse.
Det vurderes, at der også er andre parametre der har indvirkning på fremgangen i
form af bedre konjunkturer, ændrede arbejdsmarkedsindsatser m.v.
Ad B: Arbejde mod, at mindst 65 % af beboerne (18-69 år) har erhvervskompetencegivende uddannelse
I 2012 var der 15 boligafdelinger, der opfyldte målet og det er steget til 24 boligafdelinger i 2017.
Den positive ændring vurderes, at hænge sammen med Ballerupaftalens fokus på
beboere i arbejde via de fleksible aftaler omkring fortrin til ansøgere, som er i arbejde. Borgere i arbejde har ofte en kompetencegivende uddannelse. Hertil kommer generelt fokus på uddannelse i samfundet.
Endelig vurderes det, at en del ufaglærte beboere ikke længere er en del af denne
opgørelse, da de nu er fyldt 70 år.
Ad C: Arbejde mod, om at mindst 25 % af beboerne er mellem 0-18 år
I 2014 var der 17 afdelinger der opfyldt måltallet. Samlet set var 20,3% af beboerne i de almene boliger mellem 0-18 år.
I 2017 er der kun 6 afdelinger der opfylder måltallet - svarende 19,5%.
Antalsmæssigt er antallet af børn gået fra 4.892 i 2014 til 4.622 i 2017.
Børnetallet i almene boliger er generelt faldende – både i Ballerup og i Storkøbenhavn.
Ballerupaftalen har fokus på børn i de enkelte boligafdelinger, men en del af de 55
boligafdelinger skal som udgangspunkt ikke huse børnefamilier, men er f.eks. bygget ældreegnet – eksempelvis AAB 96 på Baltorpvej og Ravnsletlund i Skovlunde,
eller afdelinger som hovedsagelig består af små boliger, der ikke efterspørges af
børnefamilier.
Succeskriteriet kan være vanskeligt at opfylde med baggrund i ændrede familiestrukturer.
Der anvises således en del boliger til skilsmisseramte fædre, der tit har børnene på
en deleordning – f.eks. hver anden uge og derfor anvises en bolig hvor der også er
plads til børn.
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Da børnene ofte er tilmeldt hos moderen i Folkeregisteret – tæller børnene ikke
med, selvom de er hos far hver anden uge. Det betyder, at en del boliger fremstår
som om der ikke bor børn, selvom børnene er der hver anden uge.
Succeskriteriet er sat højt, idet gennemsnittet for samtlige boliger i kommunen er
22% børn i alderen 0 til 17 år.
Ad D: Arbejde mod, at max 16 % af beboerne er over 70 år.
I 2014 var der 8 boligafdelinger der opfyldte målet. Med udgangen af 2017 var det
steget til 27 boligafdelinger.
Baggrunden for at langt flere afdelinger opfylder succeskriteriet hænger sammen
med det igangværende generationsskifte der pågår i mange boligafdelinger.
Ønsket er ikke at få de ældre ud af boligafdelingerne, men eksempelvis - at de får
en mere egnet bolig, samt at få en mere blandet beboersammensætning – fx flere
børnefamilier.
Særleverancer:
Der skulle iværksættes forsøg med at få særleverancer af boliger fra mindst 2 boligorganisationer:
- til udenlandske talenter
- boliger til DTU-studerende.
I aftalerne med de enkelte boligorganisationer er der indgået en sådan aftale med 2
boligorganisationer.
Aftalerne har dog ikke udmøntet sig i særleverancer i evalueringsperioden, men vil
være et opmærksomhedspunkt fremadrettet.
Konklusion:
Ballerupaftalen gør en positiv forskel med sit fokus på en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder.
I forhold til succeskriterierne er der en klar positiv udvikling på 3 ud af 4 hovedpunkter i aftalen.
Det vurderes, at der også er andre parametre der har indvirkning på fremgangen i
form af bedre konjunkturer, ændrede arbejdsmarkedsindsatser m.v.
Det er vigtigt, at der også fremadrettet er fokus på den brede beboersammen-sætning, herunder at gøre det synligt attraktivt for børnefamilier at bo alment i de
mange gode boliger der findes rundt i kommunen.
Administrationen vil i den kommende tid afholde møder med boligorganisationerne
for en evaluering af de enkelte anvisningsaftaler og evt. justere disse for at arbejde
mere mod de aftalte succeskriterier.
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Punkt 16: Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
Iris vil mundtligt redegøre for nogle ændringer i kommissoriet for opgavegruppen 'Lettere at være
afdelingsbestyrelse'. Kommissoriet er med som bilag.
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• Kommissorium for opgavegruppen - Lettere at være
afdelingsbestyrelse.docx
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Punkt 16, Bilag 1: Kommissorium for opgavegruppen - Lettere at være
afdelingsbestyrelse.docx

3B – SAMMEN MOD 2020
Kommissorium for opgavegruppen:
’Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB’
1. Baggrund og formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at nedsætte en opgavegruppe, der skal arbejde med formålet om at gøre det lettere at være afdelingsbestyrelse. Da overgangen til KAB-fællesskabet fylder meget lige nu, vil opgavegruppen fokusere på, hvordan man kan gøre overgangen
så god som muligt for afdelingsbestyrelserne.
2. Opgaver
• Forenkle og forbedre rammerne om beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsernes arbejde i
overgangen til KAB-fællesskabet.
• Forberede beboerdemokratiet på rammerne om 3B som en del af KAB-samarbejdet.

3. Sammensætning af opgavegruppen
Opgavegruppen består af følgende medlemmer:
• Iris Gausbo (Tovholder)
• Dorte Skovgård (Tovholder)
• Aino Hanna Gjøl, Herlevgårdsvej
• Anne-Grete Bertelsen, Remisevænget Nord
• Birte Rasmussen, Vestergården 1
• Ingelise Holst, Folehaven

Administrationen bistår opgavegruppen i arbejdet.
Opgavegruppen refererer til organisationsbestyrelsen.
4. Opgavegruppens arbejdsform
Opgavegruppen tilrettelægger selv sin arbejdsform. Der afholdes forventeligt 2-5 møder i gruppen.
5. Tidsplan
Opgavegruppens arbejde starter i foråret 2019 og afsluttes, så opgavegruppens resultater kan behandles i organisationsbestyrelsen i løbet af 2019.
Organisationsbestyrelsen orienteres løbende om opgavegruppens arbejde.
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