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Punkt 0: Dagsorden

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Torsdag den 4. april 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 og Ulrik Falk-Sørensen.
Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Anders Rosendal, Anne Mette Fredsgaard
Svendsen og Andreas Rohde (ref.)
Gæster: Solvej Strømsted (punkt 3) og Mikkel Boel (punkt 3) og Solvejg von Barm (punkt 4).
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Henrik Thorenfeldt
Formalia
1.

Referater

2.

Revisionsprotokol

A-sager
3.
./.
4.
./.
5.

Indstilling – Selskabsregnskab (B)

6.
./.
7.

Indstilling – Egehusene – totalenterprisekontrakt (B)
FORTROLIG
Indstilling – Afdelingsnavne – ændring (B)

8.

Indstilling – 3B Repræsentantskab (B) FORTROLIG

9.

Status på 3B’s indsatser (O)

Indstilling – Udlejningsaftale Herlev Kommune (B)
Midlertidig opnormering af driften i driftsfællesskabet i
Sydhavnen (B)

B-sager
10.
./.
11.
./.
12.
./..
13.
./..
14.
./..

Indstilling – Arbejderboligerne - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler (B)
Indstilling – Poppelvænget - Realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler (B)
Indstilling – Vedligeholdelsesreglement Støberigade (B)
Indstilling – Hørgården – Ansøgning infrastrukturpulje (B)
Indstilling – Sangergården 1 og 2 - finansiering af supplerende undersøgelser (B)

Organisationsbestyrelsesmøde 7. februar 2019

1

1

Punkt 0: Dagsorden

15. Indstilling – Apostelgården - Trækningsretsmidler til udskiftning af vinduer (B)
16. Indstilling – Fællesudbud på udskiftning af varmefordelingsmålere (B)
Orienteringspunkter
17. Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
./.
Fra DKU
- Retningslinjer facebookgruppe
Fra FU
Videre proces for ejendomskontor i Poppelvænget.
18. BL
19. Formand / administration / øvrige
Ændring af udlejningsbekendtgørelsen
Udlejningsaftale Københavns Kommune
Afslutning
20. Eventuelt
21. Næste møde og evaluering af dette møde

Organisationsbestyrelsesmøde 7. februar 2019

2

2

Punkt 2: Revisionsprotokol
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Punkt 3: Indstilling – Selskabsregnskab (B)

Foreløbigt regnskab 2018 (O)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- Forretningsudvalget den 27. marts 2019
- 29. marts 2019 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal forelægges foreningens foreløbige regnskab for 2018.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det foreløbige regnskab for 2018 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal orienteres om det foreløbige regnskab for 2018. Regnskabet ligger
pt. hos revisor, og der er derfor tale om et udkast. I forbindelse med revisors gennemgang kan der
efterfølgende ske ændringer i regnskabet.

Løsning
Organisationsbestyrelsen godkendte på mødet den 7. december 2017 foreningens budget for
2018-21 og takster for 2018. Nedenfor vises forventet resultat i budget 2018, årets regnskabsprognoser og foreløbigt regnskab 2018:

Regnskabsår 2018

Forventet
resultat
(mio. kr.)

Budget

0,3

Prognose pr. den 31. marts (1. kvartal)

2,4

Prognose pr. den 30. juni (2. kvartal)

3,6

Prognose pr. den 30. september (3. kvartal)

6,7

Foreløbigt regnskab

8,4

Det foreløbige regnskab for 2018 er vedlagt som bilag 1 og viser et forventet overskud på 8,4 mio.
kr. Det forventede årsresultat er samlet set forbedret 1,7 mio. kr. siden seneste prognose.

1
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Der blev forventet en forbedring af resultatet fra regnskabsprognose 2. kvartal til 3. kvartal på 3,1
mio. kr. Det blev forelagt organisationsbestyrelsen i ledelsesinformation pr. 30. september 2018 i
december 2018.
De væsentligste budgetafvigelser i 2018 fremgår af tabellen nedenfor (tal i mio. kr.):

Regnskabspost

Regnskab
2018

Budget
2018

Afvigelse Hovedforklaring på afvigelse

Besparelser og merindtægter:

Personaleudgifter

54,6

61,1

-6,5

Besparelsen skyldes især beslutningen
om, at administrationen skal overdrages
til KAB pr. 1. januar 2019. Derfor er ledige
stillinger ikke genbesat, ligesom budgetterede udgifter til rekruttering ikke er realiseret. Der er desuden reguleret 2,2 mio.
kr. i feriepengeforpligtelse

Afskrivninger

2,5

3,1

-0,6

Som følge af overdragelse af administrationen er nye køb af it og inventar begrænset, hvilket giver en reduktion i de
samlede afskrivninger

Ekstraordinære udgifter

2,2

0,6

+1,6

Ændringen skyldes hovedsagelig afsætning til afslutning af byggesager på ca.
1,2 mio. kr., der ikke er budgetteret

-1,1

Ændringen skyldes hovedsagelig nye og
ændrede takster, som har været svære at
budgettere. Merindtægten vedrører administrationsopgaver i forbindelse med byggesager

Øvrige poster

-1,8

Heraf besparelse på kontorhold 0,3 mio.
kr., særlige aktiviteter 0,3 mio. kr. og merindtægt på administrationsbidrag 0,5
mio. kr.

Besparelser og merindtægter i alt

-8,4

Byggesagshonorarer m.v.

14,3

13,2

Udgifter 2018, der er dækket af dispositionsfonden og arbejdskapitalen (beløb i t. kr.):

Tilskud mv., dækket af arbejdskapitalen

Regnskab
2018

Fremtidens 3B

264

Strategi 2020

104

Tilskud i alt

368

Tilskud m.v., dækket af dispositionsfonden

Regnskab
2018

Tab ved lejeledighed og fraflytninger

1.236

Ydelsesstøtte til afdelinger

8.899

Driftsstøtte fysiske helhedsplaner

731

Hjemfald 2001

3.295

Boligsociale aktiviteter

1.890

2
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Byudvikling og socialøkonomi

888

Fritagelser udamortiserede lån

5.226

Forsøgsprojekt i Folehaven

4.066

Øvrige tilskud

4.121

Tilskud i alt

30.352

Renter 2018:
Der har i 2018 været et nettooverskud på ca. 4,1 mio. kr., der er fordelt således (beløb i mio. kr.):

Renter 2018
Samlet renteoverskud

Regnskab
2018
4,1

-

Fordelt til afdelinger

3,9

-

Fordelt til dispositionsfonden

0,1

-

Fordelt til arbejdskapitalen

0,1

Væsentlige ændringer i regnskabet:
Som følge af aftale med KAB om administration pr. 1. januar 2019 er der i regnskabsåret 2018 foretaget nogle ekstraordinære ændringer. Udover ovennævnte bemærkninger til budgetafvigelser
kan disse områder fremhæves:
 Feriepengehensættelse:
Beregningsmetoden for hensættelse til feriepenge er justeret med henblik på overdragelse af
hensættelsen til KAB i 2019. Der er realiseret ekstraordinære udgifter til afregning af feriepenge som følge af personaleafgang i 2018, der modsvares af negativ regulering af hensættelse
pr. 31. december 2018.
 Byggesagshonorarer m.v.:
Som følge af aftale med KAB om administration pr. 1. januar 2019 har status for byggesager
og beregning af byggesagshonorarer været drøftet. Alle sager har været gennemgået, og der
er opnået enighed om hvad der skal faktureres pr. 31. december 2018. En væsentlig del af honorarerne er opført som tilgodehavender, og vil blive faktureret de aktuelle byggesager pr. 1.
januar 2019. Som led i aftalen er der afsat ca. 1,2 mio. kr. til endelig afslutning af i alt 105 sager, der er driftsført under ekstraordinære udgifter.
 Kontorejendom og finansiering:
Der er indgået aftale om salg af administrationsejendommen pr. 1. januar 2019. Salgsprisen
udgør 100 mio. kr. Ejendommens værdi (konto 701) er derfor opskrevet til salgspris i regnskabet. Opskrivningen er opført under egenkapitalen (konto 804), fratrukket forventede omkostninger ved salg. I forbindelse med salget forventes lånene samtidig indfriet, og lånene er derfor reklassificeret fra langfristet til kortfristet gæld i regnskabet.

3
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Økonomi
Økonomien er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Det endelige regnskab for 2018 inklusive revisionsprotokollat forelægges organisationsbestyrelsen
på mødet den 15. maj 2019 og repræsentantskabet den 6. juni 2019.

Bilag
1. Foreløbigt regnskab 2018 (uddrag).

Protokolbemærkninger / FU
Efter udsendelse af indstilling og bilag til forretningsudvalget har der været drøftelser om væsentlige forhold i relation til aftale med KAB om administration pr. 1. januar 2019. Resultatet heraf blev
fremlagt på mødet.
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

4
14

Bilag til Punkt 3: Indstilling – Selskabsregnskab (B)
• Bilag 1 - Udkast regnskab 2018 i uddrag.pdf
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UDKAST

Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2018

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 1 - Udkast regnskab 2018 i uddrag.pdf
Boligforeningen 3B
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Note

Urevideret
budget
2018
t.kr.

Urevideret
budget
2019
t.kr.

703.682
784.889
54.623.394
621.263
8.739.366

610
971
61.121
599
9.055

670
900
0
4.720
1.825

4.508.237
2.547.552
348.384
740.125
73.616.892

4.626
3.100
600
765
81.447

0
0
300
700
9.115

2018
Ordinære udgifter

1
2
3
4
5

501
502
511
512
513
514

6
7

515
516
521
530

12
8

532
533

9

Bestyrelseshonorarer
Mødeudgifter, kontingenter m.v.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift)
Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning
administrationsejendom)
Afskrivning driftsmidler
Særlige aktiviteter
Revision
Bruttoadministrationsudgifter

8.706.801

6.860

7.180

540

Renteudgifter
Henlæggelse af afdelingernes bidrag
m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen
Samlede ordinære udgifter

82.913.949
165.237.642

82.750
171.057

84.000
100.295

541
550

Ekstraordinære udgifter
Udgifter i alt

32.896.117
198.133.760

600
171.657

250
100.545

551
560

Overskudsfordeling
Udgifter og evt. overskud i alt

8.383.407
206.517.167

303
171.960

150
100.695

Ordinære indtægter
10

11
12
8

13

601

Administrationsbidrag:
1 Egne afdelinger i drift
3 Sideaktivitetsafdelinger
602
Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser
603
Renteindtægter
604
Afdelingernes bidrag m.v. til
dispositionsfonden og arbejdskapitalen
605
Byggesagshonorarer, nybyggeri
606
Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder
607
Diverse indtægter
610
Samlede ordinære indtægter

60.666.514
684.397
8.343.159
8.762.928

60.231
652
8.292
6.860

9.365
0
0
7.330

82.913.949
3.314.544
10.940.024
48.047
175.673.562

82.750
4.000
9.175
0
171.960

84.000
0
0
0
100.695

611
620

Ekstraordinære indtægter
Indtægter i alt

30.843.605
206.517.167

0
171.960

0
100.695

630

Indtægter og evt. underskud i alt

206.517.167

171.960

100.695

Side 2
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Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2018

31/12 2017
t.kr.

Aktiver
Anlægsaktiver

14
15
16
17

18

Materielle anlægsaktiver
701
Administrationsbygning
702
Inventar
704
It-anlæg
709
Andre anlægsaktiver

100.000.000
1.317.683
1.252.392
1.464.094

89.831
1.797
3.321
1.913

Finansielle anlægsaktiver
714
Dispositionsfond/lån til afdelinger
715
Kapitalindskud, sideaktiviteter
716
Indskud i Landsbyggefonden
720
Anlægsaktiver i alt

35.218.477
1.669.658
98.877.213
239.799.517

35.684
1.706
110.316
244.568

28.548.818
1.332.684
1.994.396
116.597
113.175.613
326.828
35.722.404
660.886.841

15.744
1.678
1.285
420
100.575
1.153
37.150
400.105

3.565.084
845.669.266
1.085.468.783

0
183.863
741.972
986.540

Omsætningsaktiver

19
20
21
22
23
24
25

26

Tilgodehavender
721.1 Afdelinger i drift
721.2 Afdelinger, sideaktiviteter
722
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
725
Debitorer
726
Andre tilgodehavender
727
Forudbetalte udgifter
730
Tilgodehavende renter
731
Værdipapirer
732
Likvide beholdninger:
1 Kassebeholdning
2 Bankbeholdning
740
Omsætningsaktiver i alt
750
Aktiver i alt

Side 3
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Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2017
t.kr.

31/12 2018
Passiver

27
28
29
30

31
32
33
34

35
36

37

Egenkapital
801
Boligorganisationsandele
803
Dispositionsfond/særlig henl. konto
804
Opskrivningshenlæggelser
805
Arbejdskapital
810
Egenkapital i alt

11.787.175
176.742.196
9.079.366
28.879.610
226.488.348

11.705
181.628
0
18.792
212.125

Langfristet gæld
811
Prioritetsgæld, administrationsbygning
820
Langfristet gæld i alt

0
0

64.649
64.649

Kortfristet gæld
821.1 Afdelinger i drift
821.2 Afdelinger, sideaktiviteter
822
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
824
Bankgæld
825
Leverandører
826
Omkostninger
827
Afsætninger
829
Feriepengeforpligtelse
830
Anden kortfristet gæld
840
Kortfristet gæld i alt
850
Passiver i alt

699.252.882
679.367
47.687.251
8.465.239
1.213.023
15.309.938
5.618.000
8.859.525
71.895.211
858.980.436
1.085.468.783

624.862
684
48.113
0
1.441
14.440
2.209
11.835
6.183
709.767
986.540

Eventualforpligtelser

Side 4

Punkt 4: Indstilling – Udlejningsaftale Herlev Kommune (B)

Udkast til udlejningsaftale mellem Boligforeningen
3B og Herlev Kommune (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019.
- Forretningsudvalg den 27. marts 2019
- 22. marts 2019 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til henvendelse fra Herlev Kommune om fremtidig øget
kommunal anvisning.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

Herlev Kommunes ønske om øget anvisning på familieboliger fra 25 pct. til 50 pct. i den
kommende aftaleperiode indtil den 31.12.2022 godkendes. Aftalen vil være gældende for
de afdelinger, hvor kommunen ikke har 100 pct. kommunal anvisning.

Problemstilling
Den nuværende udlejningsaftale med Herlev Kommune ophører den 31.7.2019. I den forbindelse
har den været til en drøftelse på styringsdialogmødet i januar 2019. Udkast til aftale er efter mødet
sendt til Kommunen til drøftelse. Kommunen har efterfølgende meddelt at de ikke ønsker 25 pct.
kommunal anvisning men i stedet 50 pct.

Løsning
Kommunen mangler boliger til deres kommunale anvisning. Kommunen har oplyst, at der stadig er
behov for boligerne i forhold til lejens størrelse og at der er et stigende antal ansøgninger til anvisninger via § 59, stk. 1 i almenboligloven og § 59, stk. 2 i almenboligloven.
Herlev Kommune har i den nuværende udlejningsaftale haft 50 pct. anvisning i afdelingerne Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Lampestedet, Herlev Torv, Egeløvparken, Vestergården I, Vestergården
II, Højstensgård, Hedelyngen og Vestergården III og Søagerpark.
Den konkrete fordeling af anvisning vil blive udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune. Den
øgede kommunale anvisning vil betyde, at færre vil få bolig via 3B’s egen venteliste, fleksibel venteliste samt ved intern oprykning.
Forretningsudvalget skal tage stilling til, om den kommunale i 3B’s afdelinger skal øges med 25
pct.. som i den nuværende aftale med kommunen, hvor kommunen i nogle boligafdelinger har 50
pct. anvisning.
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Økonomi
Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Godkender Organisationsbestyrelsen indstillingen, vil administrationen udarbejde den konkrete
fordeling af anvisning i samarbejde med Herlev Kommune.

Bilag
1. Udkast til udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen, med de bemærkninger at aftalen har et forbedringspotentiale i forhold til lavere grad af anvisning og at Herlev
Kommune skal gøres opmærksom på at der skal anvises familier til familieboliger og ikke enlige,
hvilket har været en udbredt praksis hidtil.
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Bilag til Punkt 4: Indstilling – Udlejningsaftale Herlev Kommune (B)
• Bilag 1 - Udkast til udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og
Herlev Kommune.DOCX
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Punkt 4, Bilag 1: Bilag 1 - Udkast til udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B
og Herlev Kommune.DOCX

UDKAST til udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune.
3B’s organisationsbestyrelse og Herlev Kommune har ikke endeligt behandlet aftalen.
I henhold til bestemmelserne i §§ 59 og 60 i lov om almene boliger samt støttede boliger m.v. er
der indgået udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune for 3B’s familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, der ligger i Herlev Kommune.
Herlev Kommunes boliganvisning
Herlev Kommune har anvisningsret til ledige boliger i alle de almene boligafdelinger efter Almenlovens § 59, stk. 1, hvorved det sikres, at kommunen får rådighed over det fornødne antal boliger
til at løse påtrængende boligsociale opgaver, herunder at sikre boliger, der matcher behov og betalingsevne hos målgruppen, under hensynstagen til beboersammensætningen i de almene boliger.
Kommunal anvisning efter Almenlovens § 59, stk. 2 vil blive anvendt til at sikre en afbalanceret
beboersammensætning i de almene boligafdelinger i Herlev Kommune.

Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Egeløvparken, Lampestedet, Vestergården I, Vestergården II, Højstensgård, Hedelyngen, Vestergården III:



25 pct. af de ledige boliger anvises efter Almenlovens § 59, stk. 1
75 pct. af de ledige boliger lejes ud til:
1. Beboere internt i afdelingen - oprykningsventelisten
2. Hvis ingen i afdelingen ønsker boligen, tilbydes den internt i hele 3B - oprykningsventelisten
3. Hvis ingen i 3B ønsker boligen, tilbydes den hver anden gang via 3B’s almindelige
venteliste, og hver anden gang via 3B’s almindelige venteliste efter det fleksible kriterium - boligsøgende i beskæftigelse (min. 25 timer om ugen)

Søagerpark:



25 pct. af de ledige boliger anvises efter Almenlovens § 59, stk. 1
75 pct. af de ledige boliger lejes ud til:
1. Beboere internt i afdelingen - oprykningsventelisten
2. Hvis ingen i afdelingen ønsker boligen, tilbydes den internt i hele 3B - oprykningsventelisten
3. Hvis ingen i 3B ønsker boligen, tilbydes den:
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Punkt 4, Bilag 1: Bilag 1 - Udkast til udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B
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Hvis ingen i 3B ønsker boligen, tilbydes den hver anden gang via 3B’s almindelige
venteliste, og hver anden gang via 3B’s almindelige venteliste efter enten det fleksible kriterium - boligsøgende i beskæftigelse (min. 25 timer om ugen) eller – seniorer på minimum 55 år
De 2 kriterier er ligestillede.

Toftegård, Toftegård Tag, Martinsgård og Hjortegården:




25 pct. af de ledige boliger anvises efter Almenlovens § 59, stk. 1
25 pct. af de ledige boliger anvises efter Almenlovens § 59, stk. 2.
50 pct. af de ledige boliger lejes ud til 3B’s oprykningsventelisten, i hver enkelt af afdelingerne.
o Hvis der ikke er ansøgere i hver enkelt af afdelingerne, skal de ledige boliger anvises efter Almenlovens § 59, stk. 1 og 2.

LUX – ungdomsboliger:



25 pct. lejes ud efter kommunal anvisning til studerende.
75 pct. lejes ud til studerende via Centralindstillingsudvalget i København efter de vedtagende regler for udlejning.

Teglværkshaven
De ledige boliger lejes først ud til beboere internt i afdeling Teglværkshaven via 3B’s oprykningsventelisten, hvis der ikke er nogle ansøgere i afdelingen, udlejes boligerne således:


50 pct. af de ledige boliger lejes ud efter fleksible kriterier på 3B’s almindelige venteliste efter
de fleksible kriterier:
1. Boligsøgende med børn med beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig præget af høj grad af egen indsats (2/3 af boligerne)
2. Boligsøgende uden hjemmeboende børn med beskæftigelse og med ønske om at
bo i almene boliger præget af en høj grad af egen indsats (1/6 af boligerne)
3. Boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer
over 55 år (1/6 af boligerne)
Hvis ikke alle boliger kan lejes ud inden for hvert af de tre kriterier, får boligsøgende, der
opfylder et af de andre kriterier, tilbudt boligerne. Kriterierne prioriteres i disse tilfælde i
henhold til ovenstående nummerering, så kriterium 1 kommer først.
Beskæftigelsen skal være på minimum 30 timer om ugen for den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner.
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25 pct.af de ledige boliger lejes ud til den kommunale venteliste, som opfylder et af ovenstående fleksible kriterier.



25 pct. af de ledige boliger lejes ud til den interne venteliste (oprykningsventelisten), som opfylder et af ovenstående fleksible kriterier

For at sikre de bedste muligheder for et godt naboskab, opfyldelse af forudsætninger om beboernes egen indsats og en ensartet administration, skal de boligsøgende opfylde de fleksible kriterier
for afdeling Teglværkshaven, så kommunen i administrationen af den kommunale anvisning bruger de samme fleksible kriterier som 3B. Boligtildelingen sker således efter de samme principper
som alle AlmenBolig+ boligerne.
Hvis kommunen ikke har boligsøgende der opfylder kriterierne for boliganvisning, overgår boligerne til udlejning til boligsøgende via 3B’s venteliste, der opfylder de samme fastsatte kriterier.

For alle afdelinger gælder fortrinsrettighederne.
Fortrinsret for børnefamilier:
 Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums-boliger på mellem 90
og 110 m2 - forud for boligsøgende uden børn
 Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum
 Personer, der får tilbudt en bolig på grundlag af et boliggarantibevis, skal ikke opfylde de
nævnte krav til husstandens størrelse.
Kommunal anvisning
Der er kommunal anvisning til afdelingernes ældreboliger og ungdomsboliger i afdeling Toftegård
og Hjortegården.
Kommunikation imellem Boligforeningen 3B og kommunen
3B fremsender boliger til kommunal anvisning anden hverdag i måneden.
Herlev Kommune skal have mindst 1 kalendermåned fra modtagelse af lejemål til indflytningen. I
tilfælde af at en bolig indsendes til anvisning med kortere frist til indflytning, hæfter kommunen
først efter den første kalendermåned.
Herlev Kommune hæfter for boligen fra førstkommende 1. i en måned, forudsat fraflyttende lejer
er frigjort for huslejeforpligtelsen.
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Meddelelser om ledige boliger til kommunens anvisning sker pr. mail til Boliganvisningen i Herlev
Kommune.
Såfremt kommunen frasiger sig anvisningsretten over en ledig bolig inden 3 arbejdsdage, efter at
boligen er stillet til rådighed, hæfter kommunen ikke for huslejeforpligtelsen.

Aftalens varighed
Aftalen er i 3 år fra underskrift til den 31.december 2022.
Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til den næste første i en måned.
Aftalen offentliggøres på KAB’s og Herlev Kommunes hjemmesider.

For Boligforeningen 3B

____________________________

For Herlev Kommune

_______________________
Torben Gyldal Petersen
Borgmester

____________________________

_______________________

Solvejg von Barm

Lars Bo Hasselby

Huslejechef

Centerchef
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Punkt 5: Indstilling - Midlertidig opnormering af driften i driftsfællesskabet i
Sydhavnen (B)

Midlertidig opnormering af driften i driftsfællesskabet i Sydhavnen (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- 2. april 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til midlertidig opnormering af driften i driftsfællesskabet i
Sydhavnen herunder finansiering af dette.

Beslutningspunkt
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om
1.

at der foretages en midlertidig opnormering af driften i driftsfællesskabet i Sydhavnen, som
beskrevet under afsnittet ’løsning’, og at udgifterne hertil på op til 700.000 kr. afholdes af
arbejdskapitalen.

Problemstilling
Afdelingerne Händelsvej, Grønrisvej, Damagervej, Stubmøllevej, Hammelstruphus og Ved Rosenhaven i Sydhavnen har siden 1993 indgået i et driftsfællesskab. Samarbejdet afdelingerne imellem
og opgaveløsningen i driftsfællesskabet har over en længere periode været uhensigtsmæssig og
der har været en høj personaleudskiftning med perioder med vakante stillinger. Dette har resulteret
i en situation med ophobning af uløste opgaver og nye medarbejdere der ikke har fået tilstrækkelig
oplæring.
Administrationen har igangsat en proces, hvor den fremtidige organisering af driften i driftsfællesskabet afklares. Inden denne proces er færdig, er der behov for at de ophobede opgaver løses og
at de administrative medarbejdere får frigjort ressourcer til grundig oplæring.

Løsning
Der skal gennemføres en samlet plan, hvor afdelingsbestyrelserne involveres i at finde en optimal
løsning. I den periode, er det vigtigt at der etableres en stabil drift som er kendetegnet ved en høj
kvalitet.
Administrationen vurderer, at for at få løst de opgaver, der har ophobet sig og frigjort ressourcer til
oplæring til de nuværende ansatte, skal der midlertidigt ansættes en ejendomsmester frem til slutningen af 2019.
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Punkt 5: Indstilling - Midlertidig opnormering af driften i driftsfællesskabet i
Sydhavnen (B)

En ansættelse af en ejendomsmester med tiltrædelse snarest muligt og frem til slutningen af 2019,
forventes at udgøre en udgift på op til 700.000 kr.
Ansvaret for den uhensigtsmæssige opgaveløsning vurderes, at være arbejdsgivers ansvar. På
den baggrund foreslås finansieringen afholdt af Boligforeningen 3B og ikke de berørte afdelinger.
Konkret foreslår administrationen at udgiften på op til 700.000 kr. afholdes af 3B’s arbejdskapital.
Udover den midlertidige opnormering flyttes driftssekretæren tilknyttet driftsfællesskabet midlertidigt rent fysisk fra sit kontor i afdeling Tranehavegård til kontoret i driftsfælleskabet nogle dage om
ugen, for at sikre god oplæring af medarbejdere og vidensdeling.

Økonomi
Økonomien er beskrevet i afsnittet ’Løsning’.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere den beskrevne løsning.
Administrationen vil orientere de berørte afdelingsbestyrelser om den midlertidige opnormering.

Bilag
Ingen

2
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Punkt 7: Indstilling – Afdelingsnavne – ændring (B)

Ændring af afdelingsnavne (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- Forretningsudvalg den 27. marts 2019
- 29. marts 2019 / Jonas Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til ændring afdelingsnavne.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at, det godkendes at navnene på 3B’s afdelinger, som beskrevet i afsnittet ’Løsning’ ændres.

Problemstilling
3B blev per 1. januar 2019 en del af KAB-fællesskabet. I den forbindelse bliver 3B’s afdelinger tildelt nye finansenhedsnumre og regnskabsnumre. I dag er navnet på 3B’s ca. 105 afdelinger tinglyst som en kombination af et nummer og et navn på afdelingen.
Det er ikke et krav, at ændre tinglysningen ved ændring af finansenhedsnummer, men qua at det
gamle regnskabsnummer indgår som en del af navnet, er det mest hensigtsmæssigt, at lave en
ændring af det tinglyste navn på boligafdelingen, således at denne ikke indeholder et finansenhedsnummer.
Ændres navnene ikke på 3B’s afdelinger, kan det skabe forvirring overfor tinglysningsmyndigheder
og fremtidige långivere.
Det er 3B’s organisationsbestyrelse der har kompetencen til at ændre afdelingernes navne.

Løsning
Alle 3B’s afdelingers navne ændres til, at bestå af afdelingsnavnet alene uden tilknyttet finansenhedsnummer eller regnskabsnummer.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Godkender organisationsbestyrelsen indstillingen, vil administrationen implementere navneændringerne de relevante steder.
1
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Punkt 7: Indstilling – Afdelingsnavne – ændring (B)

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2
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Punkt 9: Indstilling - Status på 3B’s indsatser (O)

Status på 3B’s indsatsplan (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- 2. april 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen orienteres om status på 3B’s indsatsplan.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at status for 3B’s indsatsplan tages til efterretning.

Problemstilling
3B’s strategi 3B – Sammen mod 2020 blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i maj 2016. Strategien består af et visionsbillede.
Organisationsbestyrelsen har i foråret 2017 godkendt en plan for implementering af 3B – Sammen
mod 2020.
Seks strategiske handleplaner med tilhørende mål blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 13. juni 2017.
Under de strategiske handleplaner ligger en række igangværende indsatser. Indsatserne har som
følge af overgangen til KAB fordelt sig blandt KAB’s stabsfunktioner og i Kundecenter 3B. Organisationsbestyrelsen skal tage den nuværende status og fordeling af indsatser til efterretning.

Løsning
Der er på nuværende tidspunkt ca. 50 igangværende indsatser (inkl. nybyggerier og fysiske helhedsplaner), der nu, som en naturlig følge af overgangen til KAB, er blevet integreret i en større
sammenhæng. Flere af indsatserne er derfor blevet forankret i de forskellige stabsfunktioner i KAB
og nogle er forankret i Kundecenter 3B (se fordeling i Bilag 1).
Kundecenter 3B vil den næste tid fokusere på at sikre stabil drift samt på at udvikle den kommende
strategi for 3B. Derfor vil Kundecenter 3B’s primære fokus ligge på de indsatser som vedrør dette.
I KAB’s stabsfunktioner arbejdes der videre med de igangværende indsatser, som er blevet forankret hos dem og Kundecenter 3B vil følge løbende med i fremdriften i de enkelte indsatser.
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Punkt 9: Indstilling - Status på 3B’s indsatser (O)

3B’s indsatsplan og strategiske handleplaner vil indgå i arbejdet med den nye strategi/målsætningsprogram.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning vil administrationen arbejde videre
med indsatserne i indsatsplanen og sikre en god overgang til den nye strategi for 3B.

Bilag
1. Oversigt over igangværende indsatser i 3B

2
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Bilag til Punkt 9: Indstilling - Status på 3B’s indsatser (O)
• Bilag 1 - Status på igangværende indsatser 3B.pptx
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Punkt 9, Bilag 1: Bilag 1 - Status på igangværende indsatser 3B.pptx
I 4. april 2019 I

3B – SAMMEN MOD 2020
Overblik over igangværende
indsatser

1

Punkt 9, Bilag 1: Bilag 1 - Status på igangværende indsatser 3B.pptx

Otte strategiske handleplaner
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

Organisation med fokus på det
økonomiske, miljømæssige og sociale:
Fremtidens Administration i 3B
Fremtidens Drift i 3B

Synlige og åbne fællesskaber
Fremtidens Byggesager i 3B
Socialt ansvar i 3B
Gode muligheder for livsudfoldelse

Energi og Miljø i 3B

Punkt 9, Bilag 1: Bilag 1 - Status på igangværende indsatser 3B.pptx

STRATEGISK HANDLEPLAN
Attraktivt og aktivt
beboerdemokrati
Strategiske indsatser
Indsats

Status

I mål

Ny beboerdemokratisk model - opgavegrupper og Ph.D.

I gang

2020

Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB
(opgavegruppe)

I gang

Maj/juni 2019

3B´s bestyrelsesuddannelse - hold 3

I gang

Juni 2019

Vedtægtsændringer 2018

Afsluttet

2018

3
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Synlige og åbne
fællesskaber
Strategiske indsatser
Indsats

Status

I mål

Løb Mellem Husene (pilotprojekt)

I gang

2019

3B-fortællingen

I gang

2020 (indgår i arbejdet
med den nye strategi)
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Gode muligheder for
livsudfoldelse
Strategiske indsatser
Indsats

Status

I mål

Fælles opnotering

I bero

2020?

Generationernes Byhus - koncept

I gang

2018 (rammeaftale ikke
lukket endnu)

Frivillig Konfliktmægling

Afsluttet

2018

Øvrige indsatser
Udskiftning af MgO-plader

I gang

2020

5
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Gode muligheder for
livsudfoldelse
Afdelingerne
Udviklingsplaner

Status

I mål

Urbanplanen

I gang

2022

Folehaven

I gang

2024

Byudvikling Vanløse Vest

I bero

Fysiske helhedsplaner

Byggestart
og aflevering

Nybyggerier

Byggestart
og aflevering

Hjortegården

2015-2019

Hørgården 3

2017-2019

Lønstrupgård

2021-2023

LUX - Hørkær Ungdomsboliger-Herlev

2017-2019

Australiensvej

2020-2021

Støberigade

2017-2019

Hedelyngen

2021-2022

Egedal robuste små boliger

2017-2020

Sangergården

2022-2024

Skæve huse

2019-2020

Tranehavegård

2021-2022

Store Solvænget

2018-2020

Valby ejendommene

2023-2025

Egeløvparken

2021-2022

Folehaven

2022-2024

Lille Solvænget

I bero

Vestergårdsvej

Slut 2018

Sundholmsvej 6

I bero

Måløv Park

I bero

Herlev Bymidte

I bero
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Socialt ansvar i 3B
Strategiske indsatser
Status

I mål

Socialøkonomi

I gang

April 2019 (forlænges)

All in

I gang

2021

Biernes hus

I gang

2020

Energi og Miljø i 3B
Strategiske indsatser
Status

I mål

Udskiftning af energimålere

I gang

- (løbende)

Visualisering af energiforbrug

I bero

-
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Fremtidens Drift i 3B
Strategiske indsatser
Indsats

Status

I mål

Bygningseftersyn og henlæggelser (opgavegruppe)

I bero

-

Kompetenceudvikling i driften

I gang

2022

Indkøbsportal

I gang

April 2019

Effektiviseringsmålsætninger

I gang

2020 (tilpasses den
nye strategi fra 2020)

Driftsskabelon

I gang

2023

Indkøbspolitik

Afsluttet

2018

Øvrige indsatser
Indsats
Registrering af fejl og mangler i botiden

Status
I gang

I mål
2019
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Fremtidens Byggesager i
3B
Strategiske indsatser
Indsats

Status

I mål

Efterreguleringer i gamle byggesager

I gang

Ultimo 2019

Rejseholdskoncept

I gang

2019

Beboerpixi og kursus i byggesager

I gang

2020

Udvikling af interne byggemuligheder

I gang

2019

Generationernes Byhus - koncept

I gang

2018 (rammeaftale
ikke lukket endnu)

Øvrige indsatser
Indsats
Proces for tegningsarkiv (lejlighedsplaner)

Status
I gang

I mål
2019
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Fremtidens
Administration i 3B
Strategiske indsatser
Indsats

Status

I mål

3B – Sammen mod 2020

I gang

2020

Ny hjemmeside

I gang

April 2019

Ny strategi/målsætningsprogram for 3B

I gang

?

Overdragelse til KAB

Afsluttet

2018/2019

Salg af HH21

Afsluttet

2018

Lokalaftaleforhandlinger

Afsluttet

2018

Øvrige indsatser
Indsats

Status

I mål

Afslutning af hjemfaldssager

I gang

April 2019

Personaleretningslinjer

Afsluttet

2018
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Punkt 9, Bilag 1: Bilag 1 - Status på igangværende indsatser 3B.pptx

Placering i KAB-enheder
Kundecenter 3B

Boligsociale indsatser

• Ny beboerdemokratisk model – opgavegrupper og
Ph.D.
• Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til
KAB
• Bygningseftersyn og henlæggelser (opgavegruppe)
• 3B-fortællingen
• Fælles opnotering
• Kompetenceudvikling i driften
• Effektiviseringsmålsætninger
• Registrering af fejl og mangler i botiden
• Efterreguleringer i gamle byggesager
• 3B – sammen mod 2020
• Afslutning af hjemfaldssager
• Driftsskabelon
• Ny strategi/målsætningsprogram for 3B

•
•
•
•
•

Kundeservice og Kommunikation

Socialøkonomi
Løb mellem husene (pilotprojekt)
All-In
Biernes Hus
Udviklingsplan: Urbanplanen, Folehaven

Byggeri og byomdannelse

•
•
•
•
•
•
•

Generationernes Byhus – koncept
Udskiftning af MgO-plader
Rejseholdskoncept
Beboerpixi og kursus i byggesager
Udvikling af interne byggemuligheder
Proces for tegningsarkiv (lejlighedsplaner)
Fysiske helhedsplaner og nybyggerier

Driftssupport

• 3B’s bestyrelsesuddannelse – hold 3
• Ny hjemmeside

• Indkøbsportal

Energi

IT

• Udskiftning af energimålere

• Visualisering af energiforbrug
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Punkt 10: Indstilling – Arbejderboligerne - Realkreditlån til udskift-ning af tvantennekabler (B)

Arbejderboligerne - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- Forretningsudvalget den 27. marts 2019
- 29. marts 2019 / Jonas Mørch Cohen, Poul Erik Ottosen

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

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

afdeling Arbejderboligerne til gennemførelse af udskiftning af tv-antennekabler optager et
10-årigt realkreditlån på maksimalt 427.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 6095 Arbejderboligerne, skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune kan godkende lånoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 26. juni 2017. Byggesagen er afsluttet og finansiering
udestår.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

449.524 kr.
449.524 kr.

Finansiering
10-årigt realkreditlån
Afskrives i afdelingen over 10 år.

427.000 kr.
22.524 kr.

Samlet anlægssum

449.524 kr.
1
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Punkt 10: Indstilling – Arbejderboligerne - Realkreditlån til udskift-ning af tvantennekabler (B)

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

Pr. måned pr. bolig
75 kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor, og er godkendt på afdelingsmøde
den 26. juni 2017.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune og orientere afdelingen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 11: Indstilling – Poppelvænget - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)

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

’

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- Forretningsudvalget den 27. marts 2019
- 29. marts 2019 / Jonas Mørch Cohen, Poul Erik Ottosen

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

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

afdeling Poppelvænget til gennemførelse af udskiftning af tv-antennekabler optager et 10årigt realkreditlån på maksimalt 340.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 6083 Poppelvænget, skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune kan godkende lånoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 8. juni 2017. Byggesagen er afsluttet og finansiering
udestår.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

340.000 kr.
340.000 kr.

Finansiering
10-årigt realkreditlån

340.000 kr.

Samlet anlægssum

340.000 kr.
1
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Punkt 11: Indstilling – Poppelvænget - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)

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

Pr. måned pr. bolig
60 kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor, og er godkendt på afdelingsmøde
den 8. juni 2017.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune og orientere afdelingen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 12: Indstilling – Vedligeholdelsesreglement Støberigade (B)

Husorden, vedligeholdelsesreglement og vedligeholdelsesstandard for afdeling Støberigade (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- Forretningsudvalget den 27. marts 2019
- 29. marts 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til husorden og vedligeholdelsesreglement med tillæg
for afdeling Støberigade.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

at husorden, vedligeholdelsesreglement og vedligeholdelsesstandard for afdeling 1039 Støberigade godkendes, jf. bilag 1-5. (Familieboliger og Ungdomsboliger)

2.

at administrationen bemyndiges til at indarbejde mangler i vedligeholdelsesstandarden, når
disse tilgår senere i byggeprocessen, jf. ’Løsning’.

Problemstilling/Løsning
I forbindelse med udlejningen af 3B’s nye afdeling 1039 Støberigade har administrationen udarbejdet et udkast til husorden, vedligeholdelsesreglement og vedligeholdelsesstandard (bilag 1-5).
Afdelingen består henholdsvis af almene familieboliger og ungdomsboliger og indflytning sker 1.
juli 2019.
Standardhusorden er tilrettet forholdene til Støberigade.
Organisationsbestyrelsen har på mødet den 25. juni 2014 godkendt, at der for nye boligafdelinger
med familieboliger anvendes A-ordning med 1%. Dette er tilrettet til Støberigade.
For ungdomsboliger indstiller administrationen til A-ordning med NI beløb.
Der er taget udgangspunkt i standardskabelon, som er tilrettet til Støberigade. Det bemærkes, at
der pga. stadet i nybyggeriet kan være ændringer til vedligeholdelsesstandarden vedrørende materialebeskrivelse.
Det foreslås at administrationen bemyndiges til at indarbejde ovennævnte mangler i vedligeholdelsesstandarden, når de tilgår senere i byggeprocessen.
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Punkt 12: Indstilling – Vedligeholdelsesreglement Støberigade (B)

Økonomi
Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Godkender organisationsbestyrelsen indstillingen vil husordenen, vedligeholdelsesreglementet,
vedligeholdelsesstandarden blive udsendt til de kommende beboere i afdelingen. Administrationen
vil inden indflytning indarbejde eventuelle mangler i vedligeholdelsesstandarden når disse tilgår
senere i byggeprocessen.

Bilag
1. 1039 Støberigade - Husorden
2. 1038 Skovkvarteret - Vedligeholdelsesreglement. (Familieboliger)
3. 1038 Skovkvarteret – Vedligeholdelsesreglement (Ungdomsboliger)
4. 1039 Støberigade – vedligeholdelsestandard (Familieboliger)
5. 1039 Støberigade – vedligeholdelsestandard (Ungdomsboliger)

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Bilag til Punkt 12: Indstilling – Vedligeholdelsesreglement Støberigade (B)
• Bilag 1 - 1039 Støberigade - Husorden.pdf
• Bilag 2 - 1039 Støberigade - Vedligeholdelsesreglement.
(Familieboliger).pdf
• Bilag 3 - 1039 Støberigade – Vedligeholdelsesreglement
(Ungdomsboliger).pdf
• Bilag 4 - 1039 Støberigade – vedligeholdelsestandard
(Familieboliger).pdf
• Bilag 5 - 1039 Støberigade – vedligeholdelsestandard
(Ungdomsboliger).pdf
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Punkt 12, Bilag 0: Bilag 1 - 1039 Støberigade - Husorden.pdf

Husorden
1-1039 Støberigade

Vedtaget af organisationsbestyrelsen den <dato måned år>
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Et godt klima skaber trivsel
En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller
mindre afhængige af hinanden – og fælles om mange ting.
For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres
naboer, og at alle passer på afdelingens fælles ting, trappeopgange, grønne områder
osv.
Udgifter til at vedligeholde afdelingen – og dermed huslejen – kan holdes nede, hvis
alle hjælper med at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand.
Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der
kommer hos dig, overholder husordenen.
Vær opmærksom på, at overtrædelse af husordenen i værste fald kan føre til opsigelse
af lejemålet.
Gem husordenen
Det er vigtigt, at du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af
lejekontrakten, denne husorden, vedligeholdelsesreglementet med tillæg samt
Boligforeningen 3B’s vedtægter.
Ændring af husorden
Denne husorden kan kun ændres på det årlige afdelingsmøde eller ved en
urafstemning.
Hvis du ønsker at ændre husordenen, skal du derfor stille forslag om det til
afdelingsmødet inden for fristen for indkomne forslag.
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Affald
Køkkenaffald skal være omhyggeligt pakket ind, helst i affaldspose. Posen skal være
lukket, før du smider den i skakten.
Bioaffald, aviser og ugeblade, pap, hård plast, elektronik, batterier lægges i container,
placeret i fællesgårdens miljøstation.
Skarpe eller spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, så de ikke er til fare for
renovationsfolkene
Flasker og andet glas skal afleveres i flaskecontainer opstillet af Københavns
Kommune i området.
Storskrald (møbler og lignende) skal afleveres på Københavns Kommunens
genbrugsstation.
Farligt affald
Malerrester, kemikalier osv. skal afleveres ved miljøstationen eller ved henvendelse til
ejendomskontoret, som du altid kan spørge, hvis du er tvivl om, hvordan du skal
håndtere affaldet.
Altaner m.v.
Du må gerne sætte udvendige altankasser op, men den måde, du gør altankassen fast
på, skal være godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Tagterrasse
For både de almene lejer og de private lejer er der brugsret til den fælles tagterrasse.
På tagterrassen har 5 boliger adgang fra tagterrassen til deres bolig og yderligere har 1
bolig terrassedør. På tagterrassen er der for disse boliger en adskillelse mellem egen
tagterrasse og den fælles tagterrasse.
Ved brug af den fælles tagterrasse skal der tages hensyn for brug og ophold.
Antenner/paraboler
Ønsker du at opsætte udendørs antenne eller parabol, skal du først have en skriftlig
godkendelse fra boligforeningen.
Bad og toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med, hvad du skyller ud
gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende bør aldrig kastes i
toiletkummen – brug i stedet affaldscontaineren.
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Vand er en dyr resurse, så kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet
begynder at løbe, eller hvis en vandhane ikke længere lukker tæt.
Cykler m.v.
Cykler, barnevogne og andre genstande skal stilles i de rum eller stativer, der er
indrettet til det.
Husk at låse rum i kælderen.
Cykel- og knallertkørsel skal foregå uden for bebyggelsens område.
Fodring
Undlad venligst at lægge frø eller andet foder ud til fugle eller andre dyr på
udearealerne. Det kan give problemer med rotter.
Forsikring
Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge på
ejendomskontoret, om der er en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er
dækket ind.
Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen bygningsdelene ved brand, brandskade,
vandskade, indbrud og forsøg på indbrud – men forsikringen dækker ikke lejerens
indbo. Heller ikke, hvis det bliver beskadiget som følge af rør- eller radiatorsprængninger.
Du bør derfor tegne en husstands- eller familieforsikring, der dækker dit indbo, hvis
uheldet er ude.
Fremleje
Ønsker du at fremleje din lejlighed eller dele af den, skal du henvende dig til
kundeservice i Boligforeningen 3B, da det kræver tilladelse og en særlig kontrakt.
Hvis du fremlejer din lejlighed uden tilladelse, vil det blive betragtet som kontraktbrud,
der giver ret til at ophæve dit lejemål.
Husdyr
Det er ikke tilladt at have en hund eller kat i afdelingen.
Hærværk
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for den, der
forvolder skaden.
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Indeklima
Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft, og for at undgå
fugtskader er det vigtigt, at du lufter godt ud.
Du bør lufte ud 2-3 gange hver dag i 10-15 minutter. Luk for radiatorerne, mens du
lufter ud – og luk op igen, når du er færdig.
Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved
20 grader. Luk derfor ikke helt for varmen i de rum, du ikke bruger.
Stil ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere
bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen.
Kælderrum
Kælderrummene skal være låst, og eventuelle vinduer skal være lukkede.
Rummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum.
Leg og boldspil
Leg og boldspil skal finde sted i fællesgården.
Det er hverken tilladt at lege eller spille bold på trapper, i fællesrum, opad ydermure
eller på parkeringspladserne.
Musik og sang
Tag hensyn til dine naboer, når du hører musik eller ser tv. I de sene aftentimer bør du
vise ekstra hensyn og dæmpe ned, så de andre beboeres ønske om nattero
respekteres.
Brug af musikinstrumenter er tilladt i tidsrummet kl. 9 - 21.
Musikundervisning i erhvervsøjemed må kun finde sted efter skriftlig tilladelse.
Parkering
Der er mulighed for at leje en parkeringsplads i parkeringskælderen i afdelingen.
Parkeringspladserne ejes og udlejes af privat udlejer. Kontakt ejendomskontoret for
kontaktoplysninger til den private udlejer.
Dertil er der parkering på de omkringliggende gader i området, hvor du kan søge
information via Københavns Kommune.
Rygning
Det er ikke tilladt at ryge indendørs, hvor medarbejdere færdes som led i deres
arbejde.
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Rygning er derfor ikke tilladt på fx trappeopgange, i beboerlokaler, kældergange,
elevatorer, parkeringskælder, m.v.
Skiltning
Ønsker du at sætte skilte eller reklamer op i boligafdelingen, skal du have tilladelse af
Boligforeningen.
Støj
Lyde forplanter sig let i bebyggelsen – begræns derfor al støjende adfærd.
Slagboremaskiner og lignende må kun benyttes på hverdage mellem kl. 9 og 19,
lørdage mellem kl. 10 og 17 samt søn- og helligdage mellem kl. 10 og 16.
Tørring af tøj
Tøj må ikke hænges til tørre ud ad vinduerne eller ud over altaner.
Vinduer og døre
Vinduerne i lejligheden skal være forsynet med hele ruder. Gummilister på hoved- og
altandøre må ikke fjernes.
Husk at holde opgangs- og kælderdøre lukkede.
Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke
holdes åbne ved at sætte sten, træstykker eller lignende i klemme.
I opgange må opgangsdøre samt branddøre i kælder ikke forhindres i at lukke, og låse
må ikke blokeres. For opgangsdøre er eneste undtagelse ved til- og fraflytning.
Arkitektoniske helhedspræg
For at bevare bebyggelsens og fællesarealernes arkitektoniske helhedspræg må der
ikke foretages ændringer i bygningernes ydre, herunder tagterrasser, rækværk,
udvendige døre til de private tagterrasser, farver og materialer, ligesom eventuelt
hegn/beplantning ved bygningerne skal bevares i samme materiale, type og farve som
ved bebyggelsens opførelse.
Alle ændringer af private tagterrasser og altaner skal man ansøge skriftligt om til
Boligforeningen. Ændringen må først ske, når der ligger en skriftlig godkendelse fra
Boligforeningen.

Punkt 12, Bilag 1: Bilag 2 - 1039 Støberigade - Vedligeholdelsesreglement.
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VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Afdeling: 1 – 1039 Støberigade

Dato: 13. marts 2019

Dette vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger
– lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
– bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 1413 af 9. december 2009.

Godkendt af organisationsbestyrelsen den xx. april 2019.

A ORDNING 1 %
Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende:
•

•
•
•
•
•
•
•

Mens du bor i din bolig, skal du sørge for at vedligeholde den indvendig med maling,
tapetsering og gulvbehandling. Du skal selv betale for alle udgifter i forbindelse med denne
vedligeholdelse.
Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes - bortset fra almindeligt slid og
ælde.
Boligafdelingen foretager en normalistandsættelse af din bolig, når du flytter. Istandsættelsen
omfatter maling af lofter og vægge samt rengøring efter håndværkere.
Hvis din bolig ved fraflytningssynet fremtræder med lofter og vægge som nyistandsatte, skal
der ikke foretages yderligere normalistandsættelse.
Afdelingen overtager gradvist betalingen for normal istandsættelse med 1 % pr. måned, for
efter 8 år og 4 måneders botid at betale hele udgiften.
Uafhængig af botidens længde skal du altid betale for en istandsættelse, der er en følge af
misligholdelse.
Afdelingen hæfter for slid og ælde og dermed for værdiforringelse, der sker som følge af brugt
levetid.
Skader, der skyldes decideret uforsvarlig adfærd, vil blive behandlet særskilt.

AT BO I EN ALMEN BOLIG
Vedligeholdelse af din bolig
•

Når du bor i en almen bolig, har du ansvaret for at passe på boligen, så den fremtræder
velvedligeholdt.

Boligforeningen 3B
V/ KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Tlf. 33 63 10 00
E-mail 3b@kab-bolig.dk
www.3b.dk

Åbningstider 1
Man - ons 10:00-14:30
Torsdag 10:00-18:00
Fredag 10:00-12:00
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VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

•
•
•
•
•

I det følgende finder du en kort beskrivelse af, hvilke overordnede regler der gælder for
vedligeholdelsen af din bolig.
Sammen med dette skrift får du udleveret de særlige lokale regler for vedligeholdelse i din
afdeling, som afdelingens beboere har vedtaget.
I disse regler kan der fx nærmere være fastsat den vedligeholdelsesstandard, boligen skal
være i ved indflytning. Der kan også være specielle regler for, hvordan dele af din bolig skal
vedligeholdes, og endelig kan det være beskrevet, hvilke pligter du eventuelt har til at deltage i
vedligeholdelse af de nære fællesarealer.
De to regelsæt udgør tilsammen afdelingens vedligeholdelsesreglement.
NYE REGLER

•

•

Vedligeholdelsesreglementet erstatter alle tidligere gældende reglementer. Reglerne træder
dermed i stedet for eller supplerer bestemmelserne om vedligeholdelse og istandsættelse
uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser.
Mangler du oplysninger, eller er du i tvivl om fortolkningen af reglerne, er du velkommen til at
henvende dig til ejendomskontoret eller.

NÅR DU FLYTTER IND
Din bolig
•

•

Når du flytter ind i din bolig, fremtræder lofter og vægge som nyistandsatte, og boligen er gjort
ren. Boligen vil dog bære præg af det slid, der anses for at være rimeligt i forhold til boligens
alder. Det er ikke sikkert, at farvevalget falder i din smag, da farverne er bestemt af de tidligere
beboere eller af afdelingen.
Træværk, inventar m.v. vil kun være malet, hvis der har været beskadigelser som følge af
misligholdelse eller på grund af almindeligt slid og ælde. Din bolig er således en genbrugsbolig.

Syn ved indflytning og rapport
•
•

•
•

I forbindelse med din indflytning vil der inden 14 dage blive gennemført indflytningssyn under
din medvirken, hvor indflytningsrapport over eventuelle fejl og mangler udarbejdes.
Her gennemgår en medarbejder fra 3B boligen sammen med dig. Hvis I finder fejl og mangler,
der er uacceptable i forhold til de vedligeholdelsesregler, der gælder for afdelingen, vil de
snarest blive udbedret.
Ved indflytningssynet udarbejdes der en indflytningsrapport, hvor du kan få tilføjet eventuelle
bemærkninger. Du får en kopi af indflytningsrapporten, som du bedes gemme.
Boligorganisationen kan vurdere, at en påtalt fejl eller mangel er uvæsentlig og derfor ikke skal
udbedres. Du hæfter ikke for sådanne fejl og mangler ved fraflytning.

2
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VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

MENS DU BOR I DIN BOLIG
Indvendig vedligeholdelse
•
•
•

I botiden skal du selv sørge for den indvendige vedligeholdelse, ligesom du selv skal betale for
maling, tapet, gulvbehandling og lignende.
Du skal sætte boligen i stand så ofte, at boligen ikke forringes - bortset fra almindeligt slid og
ælde. Fx skal du huske at lakere gulve, før lakken bliver gennemslidt.
Du har også ansvaret for at vedligeholde boligens inventar - herunder køkkenelementer,
skabe, døre osv., og for at sikre et godt indeklima er det meget vigtigt, at du sørger for en god
udluftning af boligen.

Vedligeholdelse af installationer m.v.
•

Din boligafdeling sørger for at vedligeholde selve ejendommen. Ligeledes sørger afdelingen for
vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af vand-, varme- og elinstallationer, sanitetsudstyr,
hårde hvidevarer og ruder og låse/nøgler, der er installeret eller godkendt af afdelingen.

Anmeldelse af skader
•

Hvis der opstår skader i eller omkring din bolig, skal du straks meddele det til
ejendomskontoret. Du kan nemlig komme til at betale for skader, der er sket som følge af
manglende anmeldelse.

Ændring af boligen
•
•

Du har lov til at indrette og ændre din bolig efter dine egne behov fx ved at flytte vægge eller
døre, opsætte nyt køkken, bad, nye installationer eller lignende.
Husk at undersøge reglerne grundigt inden du går i gang med ændringerne. Er du i tvivl om,
hvordan du skal gribe sagen an, er det en god ide at kontakte ejendomskontoret for at få
rådgivning.

NÅR DU FLYTTER
Normalistandsættelse ved fraflytning
•

Når du flytter, skal boligen normalistandsættes, så den fremtræder i samme stand, som da du
flyttede ind. Det betyder, at lofter og vægge skal fremtræde som nyistandsatte, og at boligen
skal afleveres rengjort.
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•

•

Hvis det skønnes håndværksmæssigt nødvendigt, afrenses gammelt tapet før ny tapetsering.
Det sker på afdelingens regning. Hvis der er anvendt anden vægbehandling end angivet i
afdelingens vedligeholdelsesregler, vil det blive betragtet som misligholdelse.
Afdelingen overtager gradvist betalingen for normal istandsættelse med 1 % pr. måned, for
efter 8 år og 4 måneders botid at betale hele udgiften.

Misligholdelse
•
•
•
•
•
•

Er der sket skader på boligen eller inventaret, som skyldes misligholdelse, vil du komme til at
betale udgiften til denne istandsættelse.
Det er misligholdelse, når boligen eller dele af den er forringet eller ødelagt, fordi du har brugt
den eller vedligeholdt den forkert - eller hvis du har handlet uforsvarligt.
Det samme gælder, hvis det er medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet
adgang til boligen, der er skyld i ødelæggelsen.
Hvis der er brug for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande
m.v., betragtes dette også som misligholdelse.
Hvis skaden nødvendiggør en udskiftning til nyt, fratrækkes den del af udgiften, der kan
henføres til almindeligt slid og ælde.
Skader, der skyldes decideret uforsvarlig adfærd, vil blive behandlet særskilt.

Du kan selv sørge for istandsættelsen
•

Hvis din bolig ved fraflytningssynet fremtræder med lofter og vægge som nyistandsatte, skal
der ikke foretages yderligere normalistandsættelse.

Syn ved fraflytning
•
•

Når boligorganisationen har fået meddelelse om, at du ønsker at flytte, bliver du indkaldt til et
fraflytningssyn.
Fraflytningssynet skal være afholdt senest 2 uger efter, at boligorganisationen er blevet
bekendt med, at fraflytningen har fundet sted.

Synsrapport
•
•
•

Ved synet udarbejdes der en synsrapport, hvor det vil blive registreret, hvad der skal udføres
som normalistandsættelse, og hvad der eventuelt skal udføres som følge af misligholdelse.
Du får en kopi af synsrapporten ved synet, eller den sendes til dig senest 14 dage efter.
Senest 14 dage efter synsdatoen får du også at vide, hvor meget det anslås, at du skal betale
for istandsættelse og eventuel misligholdelse.
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Endelig opgørelse
•
•
•

Boligorganisationen sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til dig
hurtigst muligt.
Her står der, hvilke istandsættelsesarbejder der er udført, hvad det har kostet, og hvordan din
andel af udgifterne er beregnet.
I den endelige opgørelse kan din samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige
10% i forhold til den først anslåede udgift til istandsættelse.

PAS GODT PÅ DIN BOLIG
Din bolig
•
•

•

Det er naturligvis ikke særligt behageligt at skulle betale til en bolig, du er ved at flytte fra, og
de fleste vil da også meget hellere bruge penge på deres nye bolig.
Men for fællesskabet er det vigtigt, at den nye beboer får en bolig, der er sat i rimelig stand ved
indflytning. Som fraflytter skal du derfor tænke på, om du selv ville flytte ind i den lejlighed, du
afleverer.
Husk at du kan gøre fraflytningsregningen mindre ved at vedligeholde din bolig og passe på
inventaret, mens du bor der.

Hvis du bytter
•

Hvis du skal bytte din bolig med en anden lejebolig, gælder de samme regler som ved øvrige
fraflytninger.

Beboerklagenævn
•

Opstår der uenighed om enten din bolig eller afdelingens pligt til at vedligeholde og istandsætte
boligen, kan sagen indbringes for beboerklagenævnet.
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VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Afdeling: 1 – 1039 Støberigade

Dato:13. marts 2019

Dette vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger
– lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
– bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 1413 af 9. december 2009.

Godkendt af organisationsbestyrelsen den xx.xx 2019

A ORDNING MED NI-BELØB FOR UNGDOMSBOLIGER
Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsebeløb (NI-beløb). Kort fortalt betyder det følgende:
•

•
•
•
•
•
•
•

Mens du bor i din bolig, skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling,
tapetsering og gulvbehandling. Du skal selv betale alle udgifter i forbindelse med denne
vedligeholdelse.
Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes - bortset fra almindeligt slid og
ælde.
Boligafdelingen beregner et normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb), som du får til rådighed til
den nødvendige maling, tapetsering samt rengøring, når du flytter ind.
Som lejer skal du betale NI-beløb ved fraflytning. Afdelingen overtager gradvist betalingen med
4% pr. måned, for efter 2 år og 1 måneds botid fuldt ud at betale denne udgift.
Hvis din bolig ved fraflytningssynet fremtræder med lofter og vægge som nyistandsatte i en
håndværksmæssig standard, skal du ikke betale NI-beløb.
Uafhængig af botidens længde skal du altid betale for istandsættelse, som er en følge af
misligholdelse.
Afdelingen hæfter for slid og ælde og dermed for værdiforringelse, der sker som følge af brugt
levetid.
Skader, der skyldes decideret uforsvarlig adfærd, vil blive behandlet særskilt.

AT BO I EN ALMEN BOLIG
Vedligeholdelse af din bolig
•

Når du bor i en almen bolig, har du ansvaret for at passe på boligen, så den fremtræder
velvedligeholdt.

Boligforeningen 3B
V/ KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Tlf. 33 63 10 00
E-mail 3b@kab-bolig3b.dk
www.3b.dk
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•
•
•
•
•

I det følgende finder du en kort beskrivelse af, hvilke overordnede regler der gælder for
vedligeholdelsen af din bolig.
Sammen med dette skrift får du udleveret de særlige lokale regler for vedligeholdelse i din
afdeling, som afdelingens beboere har vedtaget.
I disse regler kan der fx nærmere være fastsat den vedligeholdelsesstandard, boligen skal
være i ved indflytning. Der kan også være specielle regler for, hvordan dele af din bolig skal
vedligeholdes, og endelig kan det være beskrevet, hvilke pligter du eventuelt har til at deltage i
vedligeholdelse af de nære fællesarealer.
De to regelsæt udgør tilsammen afdelingens vedligeholdelsesreglement.
NYE REGLER

•

•

Vedligeholdelsesreglementet erstatter alle tidligere gældende reglementer. Reglerne træder
dermed i stedet for eller supplerer bestemmelserne om vedligeholdelse og istandsættelse
uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser.
Mangler du oplysninger, eller er du i tvivl om fortolkningen af reglerne, er du velkommen til at
henvende dig til ejendomskontoret.

NÅR DU FLYTTER IND
Din bolig
•
•

•

•

Når du flytter ind i din bolig, vil din bolig fremstå i den stand, som den fraflyttende lejer efterlod
den, dog vil eventuel misligholdelse blive udbedret. Boligen er gjort ren.
Til foretagelse af nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af lofter og vægge samt rengøring
ved indflytning (normalistandsættelse) vil du få et beregnet NI-beløb stillet til din rådighed. Du
kan få dine udgifter dækket inden for det beregnede NI-beløb mod dokumentation.
Boligen vil bære præg af det slid, der anses for at være rimeligt i forhold til boligens alder. Det
er ikke sikkert, at farvevalget falder i din smag, da farverne er bestemt af de tidligere beboere
eller af afdelingen.
Træværk, inventar m.v. vil således kun være malet, hvis der har været beskadigelser som
følge af misligholdelse eller på grund af almindelig slid og ælde. Din bolig er således en
genbrugsbolig.

Syn ved indflytning og rapport
•

I forbindelse med din indflytning vil der inden 14 dage blive gennemført indflytningssyn under
din medvirken, hvor indflytningsrapport over eventuelle fejl og mangler udarbejdes.
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•

•
•
•

Her gennemgår en medarbejder fra 3B boligen sammen med dig. Hvis I finder fejl og mangler,
der er uacceptable i forhold til de vedligeholdelsesregler, der gælder for afdelingen, vil de
snarest blive udbedret.
Ved indflytningssynet udarbejdes der en indflytningsrapport, hvor du kan få tilføjet eventuelle
bemærkninger. Du får en kopi af indflytningsrapporten, som du bedes gemme.
Hvis du konstaterer fejl og mangler ved boligen, skal de påtales over for ejendomskontoret
senest 2 uger efter lejemålets begyndelse.
Boligorganisationen kan vurdere, at en påtalt fejl eller mangel er uvæsentlig og derfor ikke skal
udbedres. Du hæfter ikke for sådanne fejl og mangler ved fraflytning.

MENS DU BOR I DIN BOLIG
Indvendig vedligeholdelse
•
•
•

I botiden skal du selv sørge for den indvendige vedligeholdelse, ligesom du selv skal betale for
maling, tapet, gulvbehandling og lignende.
Du skal sætte boligen i stand så ofte, at boligen ikke forringes - bortset fra almindeligt slid og
ælde. Fx skal du huske at lakere gulve, før lakken bliver gennemslidt.
Du har også ansvaret for at vedligeholde boligens inventar - herunder køkkenelementer,
skabe, døre osv., og for at sikre et godt indeklima er det meget vigtigt, at du sørger for en god
udluftning af boligen.

Vedligeholdelse af installationer m.v.
•

Din boligafdeling sørger for at vedligeholde selve ejendommen. Ligeledes sørger afdelingen for
vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af vand-, varme- og elinstallationer, sanitetsudstyr,
hårde hvidevarer, ruder og låse/nøgler, der er installeret eller godkendt af afdelingen.

Anmeldelse af skader
•

Hvis der opstår skader i eller omkring din bolig, skal du straks meddele det til
ejendomskontoret. Du kan nemlig komme til at betale for skader, der er sket som følge af
manglende anmeldelse.

Ændring af boligen
•

Du har lov til at indrette og ændre din bolig efter dine egne behov fx ved at flytte vægge eller
døre, opsætte nyt køkken, bad, nye installationer eller lignende.
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•

Husk at undersøge reglerne grundigt inden du går i gang med ændringerne. Er du i tvivl om,
hvordan du skal gribe sagen an, er det en god ide at kontakte ejendomskontoret for at få
rådgivning.

NÅR DU FLYTTER
Normalistandsættelse ved fraflytning
•

•

•

Når du flytter, beregner afdelingen det beløb (NI-beløb), der skal stilles til rådighed for den
kommende lejer til den nødvendige istandsættelse af boligen i forhold til maling, tapetsering
samt rengøring.
Hvis det skønnes håndværksmæssigt nødvendigt, afrenses gammelt tapet før ny tapetsering.
Det sker på afdelingens regning. Hvis der er anvendt anden vægbehandling end angivet i
afdelingens vedligeholdelsesregler, vil det blive betragtet som misligholdelse.
Afdelingen overtager gradvist betalingen for normal istandsættelse med 4 % pr. måned, for
efter 2 år og 1 måneds botid at betale hele udgiften.

Misligholdelse
•
•
•
•
•
•

Er der sket skader på boligen eller inventaret, som skyldes misligholdelse, vil du komme til at
betale udgiften til denne istandsættelse.
Det er misligholdelse, når boligen eller dele af den er forringet eller ødelagt, fordi du har brugt
den eller vedligeholdt den forkert - eller hvis du har handlet uforsvarligt.
Det samme gælder, hvis det er medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet
adgang til boligen, der er skyld i ødelæggelsen.
Hvis der er brug for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande
m.v., betragtes dette også som misligholdelse.
Hvis skaden nødvendiggør en udskiftning til nyt, fratrækkes den del af udgiften, der kan
henføres til almindeligt slid og ælde.
Skader, der skyldes decideret uforsvarlig adfærd, vil blive behandlet særskilt.

Du kan selv sørge for istandsættelsen
•

Hvis din bolig ved fraflytningssynet fremtræder med lofter og vægge som nyistandsatte i en
håndværksmæssig standard, skal der ikke betales NI-beløb.
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Syn ved fraflytning
•
•

Når boligorganisationen har fået meddelelse om, at du ønsker at fraflytte, vil du senest en uge
før opsigelsesdatoen skriftligt blive indkaldt til et fraflytningssyn.
Fraflytningssynet skal være afholdt senest 2 uger efter, at boligorganisationen er blevet
bekendt med, at fraflytningen har fundet sted.

Synsrapport
•
•
•

Ved synet udarbejdes der en synsrapport, hvor det vil blive registreret, hvad der skal udføres
som normalistandsættelse, og hvad der eventuelt skal udføres som følge af misligholdelse.
Du får en kopi af synsrapporten ved synet, eller den sendes til dig senest 14 dage efter.
Senest 14 dage efter synsdatoen får du at vide, hvad det anslås, at du skal betale som andel af
NI-beløbet og eventuel misligholdelse.

Endelig opgørelse
•
•
•

Boligorganisationen sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til dig
hurtigst muligt.
Her står der, hvilke istandsættelsesarbejder der er udført, hvad det har kostet, og hvordan din
andel af udgifterne er beregnet.
I den endelige opgørelse kan din samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige
10% i forhold til den først anslåede udgift til istandsættelse.

PAS GODT PÅ DIN BOLIG
Din bolig
•
•

•

Det er naturligvis ikke særligt behageligt at skulle betale til en bolig, du er ved at flytte fra, og
de fleste vil da også meget hellere bruge penge på deres nye bolig.
Men for fællesskabet er det vigtigt, at den nye beboer får en bolig, der er sat i rimelig stand ved
indflytning. Som fraflytter skal du derfor tænke på, om du selv ville flytte ind i den lejlighed, du
afleverer.
Husk at du kan gøre fraflytningsregningen mindre ved at vedligeholde din bolig og passe på
inventaret, mens du bor der.

Hvis du bytter
•

Hvis du skal bytte din bolig med en anden ungdomsbolig, gælder de samme regler som ved
øvrige fraflytninger.
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Beboerklagenævn
•

Opstår der uenighed om enten din bolig eller afdelingens pligt til at vedligeholde og istandsætte
boligen, kan sagen indbringes for beboerklagenævnet.
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Dato: xx/xx xxxx

Vedligeholdelse af din bolig for
afdeling 1 – 1039 Støberigade
Disse lokale regler om vedligeholdelse af din bolig er et tillæg til det generelle
vedligeholdelsesreglement A 1 %.
Vi opfordrer dig til at passe godt på begge regelsæt, idet de tilsammen udgør afdelingens
vedligeholdelsesreglement, der trådte i kraft den XXXXXX
BOLIGENS STANDARD
Når du flytter ind i din bolig, fremtræder lofter og vægge som ny istandsatte, og boligen er gjort ren.
Boligen kan dog bære præg af det slid, der anses at være rimeligt i forhold til boligens alder.
Det er ikke sikkert, at farvevalget falder i din smag, da farverne er bestemt af de tidligere beboere
eller af afdelingen.
Træværk, inventar m.v. vil kun være malet, hvis der har været beskadigelser som følge af
misligholdelse eller på grund af almindeligt slid og ælde. Din bolig er således en genbrugsbolig.
Hvis din boligafdeling har vedtaget særlige regler for afdelingen, kan du her finde en kort
beskrivelse af, hvilken standard din bolig kan forventes at være i ved indflytning, hvilke særlige
regler der gælder for indvendig vedligeholdelse af din bolig, og hvilke regler der eventuelt gælder
for udvendig vedligeholdelse.
Mangler du oplysninger, eller er du i tvivl om fortolkningen af reglerne, er du velkommen til at
henvende dig til ejendomskontoret.
Særlige regler for udvendig vedligeholdelse.
Der forefindes private tagterrasse for 6 boliger i afdelingen.

Boligforeningen 3B
V/ KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Tlf. 33 63 10 00
E-mail 3b@kab-bolig.dk
www.3b.dk
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Man - ons 10:00-14:30
Torsdag 10:00-18:00
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AFDELINGENS REGLER
Vedligeholdelsesstandard
Beskrivelse af hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have ved indflytning
– og dermed også, hvilke krav vi stiller til boligen, når du flytter.
Råderetskatalog
Reglerne for, hvad du må ændre i og ved din bolig.

OBS!
I teksten er indsat nogle informationer til afdelingen. De skal ikke fremgå af det reglement,
som vedtages på afdelingsmødet, men signalerer hvilke punkter afdelingen ikke kan ændre på.
De røde tekster viser, at afdelingen ikke kan træffe beslutning om andet, end det der er anført,
fordi det er følger af lovgivning og håndværkerstandarder.
Reglerne i lov om leje af almene boliger er ufravigelig og kan ikke tilsidesættes ved aftale,
heller ikke selv om det vil være til beboers fordel.
De grønne tekster viser, at afdelingen her kan træffe beslutning om andet, end det der er anført.

1. VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD
Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken
istandsættelse, der skal foretages, og hvem der skal betale for det.
Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på
afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind.
Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig. Der er markeret for de enkelte
arbejder om:
A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse.
B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet.
C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter.
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2. GENERELT OM MATERIALEVALG
Generelt istandsættes med hvide standardfarver.
Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser, vi til, at der er tale om råderetsarbejde
(forandring) som frit må udføres i botiden, men som afdelingen vil kræve retableret ved fraflytning.
Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og
vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning. Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt
kvalitetsniveau i boligerne.

3. BOLIGERNES VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD
VEDLIGEHOLDELSE AF

STANDARD

BEMÆRKNINGER

1. LOFTER
Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

1.1 Udførelse af spærremaling for
nikotingennemtrængning

X

1.2 Malerbehandling
af lofter § 26, stk.2 (hvid)
X

X

1.3 Farveændring (retablering til
hvid)

X

1.4 Om maling af loft pga. rester af
træværksmaling

X

1.5 Filt
1.6 Strukturmaling

Udgiften overtages af
afdelingen med 1 % pr. måned.
Efter 8 år og 4 måneder
dækker afdelingen den fulde
udgift.

X
X
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Udførelse
Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, dækkende med normalt mindst to lag maling.
Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden loftmaling påføres.

2.

VÆGGE, SPECIEL OVERFLADE
Accepteres

A

Afd.

B

Fraflytter

C

2.1 Tapetsering på oprindeligt
malet overflade § 26, stk. 2

Der må ikke opsættes standard
tapet eller rutex på gipsvægge.
X

2.2 Maling af vægge
§ 26, stk. 2 (hvid)

X

2.3 Malet Rutex (savsmuldstapet)

X

X

2.4 Strukturmaling på væg

X

2.5 Hessianbeklædte vægge

X

2.6 Malede hessianbeklædte vægge

X

2.7 Malet væv (diffusionsåben
klæber)

X

2.8 Ommaling pga. rester af
træværksmaling på væg
2.9 Malet filt (diffusionsåben klæber)
2.10 Malede glatpudsede vægge

Udgiften overtages af afdelingen med
1 % pr. måned.
Efter 8 år og4 måneder dækker
afdelingen den fulde udgift.

(X)

Væv må kun opsættes
på vægge uden for
vådrumszonen.
Ellers skal fraflytter betale.

X

X

(X)

Samme krav som i pkt. 2.7.

X

2.11 Farveændring (retablering til hvid)

X

2.12 Udførelse af spærremaling for
nikotingennemtrængning

X

2.13 Retablering af malede fliser/fuger på
flisevægge i badeværelse.
Erstattes med nye fliser.

X

Maling af fliser/fuger
accepteres ikke
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Udførelse
Huller i vægge spartles, slibes og males med rulle dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer
boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vægmaling påføres.
MATERIALEVALG TIL LOFTER OG VÆGGE
Tapetsering
• Standard tapet og Rutex (savsmuldstapet) accepteres ikke, hvis der er gipsvægge i boligen. Boligen er som
standard født med vægge i gasbeton.
• Væv (ikke hvor man bader)
• Filt (opsættes på gipsvægge)
Maling
• Lys råhvid farvekode NCS S 0500-N Glans 5 (vægge)
• Lys råhvid farvekode NCS S 0500-N Glans 5 (loft)
Eksempelvis fra Sadolin, Dyrup

Særligt om vådrum
• Hvid farvekode NCS 0502Y Glans 25 (vægge, overvægge og loft)
Eksempelvis fra Sadolin, Dyrup
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3.

GULVE OG (TRAPPER – BOLIGER I 2 ETAGER)
Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

3.1 Omlakering efter lakering
uden om tæpper eller møbler

X

3.2 Omlakering efter opkogning af
gulvlak (lak bobler/skaller)

X

3.3 Udbedre gennemslid af laklag uden misfarvning
(lysegrå)

X

3.4 Udbedre gennemslid
af laklag med misfarvning (mørkgrå)

X

3.5 Udbedre ikke håndværksmæssigt korrekt udført
maling/lakering (’helligdage’, ’gardiner’ og lign.)

X

3.6 Udbedre farveforskelle i laklag efter tæppe

X
X

3.7 Ludbehandlet gulv og trapper
3.8 Vinylbelægning

X
3.9 Linoleumsbelægning.
3.10 Almindeligt slid af gulve, trappetrin og dørtrin
§ 25 stk. 3
3.11 Etablering af dørtrin
3.12 Udbedring af sorte og groft
gennemslidte dørtrin

X

3.15 Dybe ridser i og manglende lak på gulve, trapper
og evt. dørtrin fuldslibes og lakeres mindst
3 gange (inkl. mellemslibning)

Skal fjernes senest
ved fraflytning
Skal fjernes senest
ved fraflytning

X
Skal være af samme
træsort som gulve

X

X

Hvis der forefindes
dørtrin i boligen

X

Hvis der forefindes
dørtrin i boligen

3.13 Afrensning, behandling eller manglende fejelister

3.14 Lakering pga. rester af væg-, træværks og
loftsmaling på gulve og trapper

Accepteres ikke

X

X
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3.16 Almindeligt slid af skinne under badeværelsesdør

X

3.17 Afrensning af malerpletter, dybe ridser eller
manglende skinne under badeværelsesdør

X

3.18 Trappe i boliger med 2 etager, almindeligt slid på
vanger, balustre, håndliste

X

3.19 Trapper i boliger med 2 etager, afrensning af
malerpletter, dybe ridser, afrensning af klistre eller
andet på vanger, balustre, håndliste

X

Udførelse
For gulve og trappetrin (boliger i 2 etager): Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (inkl.
mellemslibning).
Ståltrappe (boliger i 2 etager): Udføres med pensel og malerrulle.
MATERIALEVALG TIL TRÆVÆRK OG TRAPPE
Gulvlak
• Junckers lakker (vandbaseret) eller tilsvarende kvalitet
Ståltrappe (boliger i 2 etager)
• Hvid standard farvekode (? ), glans (?)
Eksempelvis fra Sadolin, Dyrup

4.

VÆGGE OG GULVE I BADEVÆRELSER
Accepteres

A
4.1 Fjernelse af lim- og klæberester fra opsatte
knager, holdere og lign.

Afd.

Fraflytter

B

C
X

4.2 Filt/væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader)
X
4.3 Udstyr opsat udover standard
(sæbeholdere og lign.)

X

4.4 Udgipsning af borehuller i fliser

X

(X)

Ved boring i vådzone
(bad) fraflytter.
Inden opsætning af
badeværelsesudstyr skal
anvendes silikone i huller
.

7

Punkt 12, Bilag 3: Bilag 4 - 1039 Støberigade – vedligeholdelsestandard
(Familieboliger).pdf
TILLÆG TIL VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT A 1 %

4.5 Udgipsning af borehuller mellem fliser

X

(X)

4.6 Retablering af malede fliser eller fuger

X

4.7 Erstatning af ødelagte fliser

Ved boring i vådzone
(bad) fraflytter.
Inden opsætning af
badeværelsesudstyr
skal anvendes
silikone i huller
Erstattes med
nye fliser

X

4.8 Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes
alm. slid, skal afd. udskifte, § 25, stk. 3

(X)

X

Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

Udførelse
Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med
normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen
præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en
spærremaling, inden vådrumsmaling påføres.
MATERIALEVALG
Se ovenfor punkt 1 og 2

5.

DØRFLADER (DØRE OG INSTALLATIONSSKAKTLÅGE)

5.1 Mindre antal afskalninger

X

5.2 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt
udført maling/lakering (’helligdage’, ’gardiner’
og lign.)
5.3 Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag
5.4 Udbedring af ridser i større omfang
5.5 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder
farveændringer

X

X

X

X
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5.6 Opsætning af manglende døre, installationsskaktlåge

X

5.8 Udskiftning af dør/installationsskaktlåge med huller i

X

5.10 Montering af manglende håndtag, greb og
hængsler ved fraflytning

X

5.11 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler

X

5.12 Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler

X

5.13 Manglende dørstop

X

Udførelse
Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og malerrulle.
MATERIALEVALG TIL TRÆVÆRK
Grunding (inden påføring af maling)
• Hæftegrunder eksempelvis Flügger - interiør wood primer
• Hvid standard farvekode NCS S 0502-Y, Glans 50
Eksempelvis fra Sadolin, Dyrup

6.

FODPANELER, INDFATNINGER, DØRE,
VINDUER OG VINDUESRAMMER

Accepteres

A
6.1 Mindre antal afskalninger

Afd.

Fraflytter

B

C

X

6.2 Udbedring af ikke håndværksmæssigt
korrekt udført maling/lakering (’helligdage’,
’gardiner’ og lign.)

X

6.3 Farveændring (Retablering til hvid)
6.4 Ridser efter støvsugning eller lignende,
jf. § 25, stk. 3

X

X

6.5 Nedslidt, men intakt malingslag
X

(X)

Hvis det skyldes
mangelfuld
vedligeholdelse,
skal fraflytter betale
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6.6 Udbedring af skader efter klæbemærker,
herunder farveændringer

X

6.7 Gennemslid af malingslag grundet almindeligt
brug

X

6.8 Afrensning af overmalede eller malerplettede
tætningslister på døre og vinduesrammer

(X)

Hvis det skyldes
mangelfuld
vedligeholdelse,
skal fraflytter betale

X

6.9 Afrensning af overmalede eller malerpletter fra
væg- og loftmaling på, fodpaneler, indfatninger,
døre og vinduesrammer.

X

6.10 Udbedring efter borehuller i fodlister, indfatninger,
døre og vinduesrammer

X

Udførelse
Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og malerrulle.
MATERIALEVALG
Se ovenfor pkt. 5

7.

SKABE & SKUFFER (KØKKEN/BADEVÆRELSE)
Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

7.1 Udbedring af ridsede overflader på
skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer,
som skyldes forkert brug
7.2 Gennemslid af skabsbunde, -døre, skabssider
og skuffer, der skyldes almindelig brug, § 25.
stk. 3

X

X

X

7.3 Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på
hylder

X

7.4 Retablering af manglende indbyggede skabe
og skuffer

X

7.5 Montering af manglende hængsler, skinner og greb
7.6 Afrensning af maling på hængsler, skinner og greb

X
X
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7.7 Udskiftning af ødelagte hængsler, skinner og greb
7.8

X

Udskiftning af køkkenelementer og/eller
farveændring

X

(X)

Malet låger, skuffefronter, indvendige i
skabe og skuffer og
udvendige skabssider.
Udskiftes, hvis det ikke
er grundbehandlet
eller håndværksmæssigt korrekt udført på
fraflytters regning

Udførelse
Køkkenskabe kræver som udgangspunkt ingen malerbehandling.

8.

KØKKENBORDPLADER
Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

8.1 Udbedring af gennemslidt overflade
X
8.2 Udbedring efter brune eller mørke ringe efter
varme genstande (gryder og lign.)
8.3 Mindre skæremærker, slid pga. alm. brug,
§ 25, stk.3

(X)

Ved fejlagtigt brug
fraflytter

X

X

8.4 Udskiftning af bordplader med huller i
X
8.5 Udskiftning efter dybe skæremærker
8.6 Udbedring efter skæremærker i løse kantlister

X
X

8.7 Udbedring/udskiftning efter skader af større
omfang i kantliste/skurliste

X

8.8 Udbedring efter brandmærker i løse kantlister

X
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9.

KOMFUR/GLASKERAMISK KOMFUR

Boligerne er ikke udstyret med komfur/glaskeramisk
komfur. Der er forberedt for tilslutning til komfur.
(Beboerens eget ansvar)
10.

KØLE-/FRYSESKAB

Boligerne er ikke udstyret med køle- og fryseskab.
Der er indbygningsskab til køle- og fryseskab
(Beboerens eget ansvar)
11. FLISEGULV (BADEVÆRELSER)
Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

11.1 Afkalkning af kalkbelægninger

X

11.2 Rensning på grund af
utilstrækkelig renholdelse.

X

11.3 Udbedring af ru overflade, fx efter
afrensning med syre

X

11.4 Manglende eller beskadigede
fuger § 25, stk. 3

X

11.5 Afrensning af maling af gulve

X

12. SANITET
Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

12.1 Udskiftning på grund af beskadiget overflade
som følge af manglende renholdelse,
syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrug

X

12.2 Udskiftning på grund af revner, der ikke
skyldes krakelering

X

12.3 Udskiftning på grund af krakeleret overflade
12.4 Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke
er rapporteret til ejendomskontoret
12.5 Udskiftning på grund af valgt farvet
sanitetsporcelæn

X
X

X
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13. KOLDT- OG VARMTVANDSHANER,
BLANDINGSBATTERIER, BRUSERE
OG BADEVÆRELSESUDSTYR

Accepteres

A
13.1 Udbedring af skader, der ikke skyldes
mangelfuldt vedligehold, slid og ælde

Afd.

Fraflytter

B

C

X

13.2 Udskiftning nødvendiggjort af skader,
der ikke er rapporteret til ejendomskontoret

X

13.3 Afkalkning af blandingsbatterier, haner og
brusere

X

13.4 Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og
toiletrulleholder

X

13.5 Vandmåler, beskadiget eller mangler

X

14.

EL-INSTALLATIONER, El MÅLER,
RØGMELDER/RØGALARMER, DØRTELEFON
OG RINGEKLOKKE

Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

14.1 Genetablere uautoriserede indgreb i elinstallationer

X

14.2 Udbedre skader, herunder overmalede
kontakter eller dæksler

X

14.3 Retablere utilgængelige el-installationer (fx
skjult bag lofts- og vægbeklædning)
14.4 Røgmelder/røgalarmer, beskadiget eller
mangler
14.5 Dørtelefon, beskadiget eller mangler
14.6 Ringeklokke, beskadiget eller mangler

X

X

Udskiftning af batteri
samt rengøring er
beboerens ansvar

X
X

HPFI relæ er i boligens installationsskakt og el -måler er
placeret i kælderen.
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15.

RADIATORER, GULVVARME OG RØR

Accepteres

A
15.1 Fastsiddende radiatorventiler,
som ikke virker, § 24, stk. 1
15.2 Mindre afskalninger på radiatorer og rør

Afd.

B

C

X
X

15.3 Flere afskalninger på radiatorer og rør

X

15.4 Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør
15.5 Malede radiatorer med radiatormaling

Fraflytter

X
X

15.6 Udskiftning nødvendiggjort af skader som
følge af forkert brug

X

15.7 Udbedring af skader efter klæbemærker,
herunder farveændringer samt hakker
og skrammer

X

15.8 Udskiftning af termostatventil
15.9 Energimåler (varme)

X

(X)

Ødelagte
betales af fraflytter

X

(X)

Ødelagte
betales af fraflytter

Afd.

Fraflytter

B

C

MATERIALEVALG TIL RADIATORER
Maling
• Hvid
• Flügger eller tilsvarende kvalitet (fx Sadolin, Dyrup)

16.

NØGLER OG LÅSE
Accepteres

A
16.1 Omlægning/udskiftning af låsecylinder, når der
afleveres færre nøgler end udleveret og
kvitteret for ved indflytning eller kopinøgler.

X

16.2 Erstatning af manglende originale
nøglekort/brikker i det antal, der er udleveret
og kvitteret for ved indflytningen

X

16.3 Vedligeholdelse af låse

X
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17. ALTAN OG KÆLDERRUM
Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

17.1 Tømning og rengøring

X

17.2 Retablere efter ikke godkendte opsatte
lamper og ledninger mv.

X

18. GENERELT OM UDSTYR
Accepteres

Afd

Fraflytter

A

B

C

18.1 Nedtagning og udbedring efter alle ikke
tilhørende beslag, persienner, lamper og
ledninger mv.

19. GENERELT OM RENGØRING
OG AFKALKNING

X

Accepteres

A

Afd

B

19.1 Rengøring af tømt bolig

C
X

19.2 Rengøring efter håndværkere

X

19.3 Afkalkning ved manglende vedligeholdelse

20.

Fraflytter

X
X

VENTILATION OG EMHÆTTE
Accepteres

Fraflytter
Afd..

A

B

C

20.1 Afrensning af maling på indblæsningsog udsugningsventiler

X

20.2 Rengøring af indblæsnings- og
udsugningsventiler

X

20.3 Rengøring af emhætte

X

20.4 Rengøring af filter til emhætte

X

11. VASKE- OG TØRRETUMBLER
Familieboligerne er ikke udstyret med vaske- og
tørretumblerDer er forberedt for tilslutning til vaske- og tørretumbler
(Beboerens eget ansvar)
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4. BESKRIVELSE AF BOLIGERNES GENERELE STANDARD
Boligerne i afdelingen kan bære præg af råderetsarbejder udført af tidligere lejer.
Nedenstående er en kort beskrivelse af den generelle standard. Såfremt din bolig afviger, anbefaler
vi, at du kontakter ejendomskontoret for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt.
4.1 GENERELT
DØRE:
• Døre inde i boligen er af typen Sweedoor, glat. Ved nedslidning udskiftes disse med
tilsvarende.
• Beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når disse skal udskiftes
grundet slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende.
• Hoveddøren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning på afdelingsmødet som led i generel
vedligeholdelse af ejendommen.
EL-INSTALATIONER:
• Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige el-installationer.
• Alle boliger har HPFI relæ. (HPF relæ er i boligens installationsskakt og el -måler er placeret i
kælderen)
• Kontakter med jord findes i lejlighederne.
• Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bringes i
overensstemmelse med lovgivningens krav, medmindre det skyldes forhold hos beboeren.
GULV:
• Gulve i værelser, stue, entré, trapperum og køkken er lavet af Tarkett 22 mm Eg. Ved
nedslidning udskiftes disse med tilsvarende.
• Lejere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når gulve skal udskiftes på
grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende.
• Når gulve skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende.
SANITET:
• Sanitet er af anerkendt fabrikat valgt af afdelingen. Ved nedslidning (slid og ælde) udskiftes
med tilsvarende, der er vandbesparende.
• Beboere kan benyttet individuel råderet til at ændre til andet vandbesparende fabrikat.
• Når disse skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med væghængt toilet, som
Duravit D eller tilsvarende, der er vandbesparende.
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ARMATURER
• Blandingsbatterier er af mærket Grohe. Ved nedslidning udskiftes med tilsvarende.
VÆGGE:
• Lette skillevægge er opført som gasbetonvægge og for enkelte boliger gipsvægge.
Beboere kan have benyttet lovgivningens mulighed for at ændre på antallet af rum ved at
opsætte eller nedrive lette skillevægge, som gips eller som 'skelletvæg'.
Disse ændres ikke efterfølgende af afdelingen.
VINDUER OG DØRE:
• Vinduespartiramme og indfatninger er udført i træ/aluminium. Ved nedslidning udskiftes disse i
overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af
bygningen.
• Vindueskarme under de enkelte vinduer er udført som malet, som vægge i boligen.
Beboere kan have benyttet råderetsregler til at ændring og ændres ikke efterfølgende, hvis det
er udført håndværksmæssigt korrekt.

4.2 SÆRLIGT VEDRØRENDE KØKKENER

•

•
•
•
•
•

KØKKENELEMENTER:
Boligerne indeholder et standardkøkken, fabrikant Danica.
Der er 2 standardkøkkenmodeller.
For den ene standardmodel indeholder som minimum 4 underskabe (vaskeskab og 3
skuffesektioner) samt 5 overskabe, emhætteskab samt højskab til køle-/og fryseskab.
Den anden standardmodel indeholder 3 underskabe (vaskeskab, skab og skuffesektion) samt 4
overskabe, emhætteskab samt højskab til køle-/og fryseskab samt rullesektion med 2 underskabe
med bordplade.
Elementerne og låger er hvide uden monteret greb. Bordpladen er i hvidmeleret højtrykslaminat.
Under overskabe er der monteret spot samt udtræksemhætte af typen exhausto.
Der er afsat plads til komfur samt opvaskemaskine med tilhørende installation.
Beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette.
Når det skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende eller andet
standardkøkken af tilsvarende kvalitet.
(Melaminkøkkener accepteres ikke).

17

Punkt 12, Bilag 3: Bilag 4 - 1039 Støberigade – vedligeholdelsestandard
(Familieboliger).pdf
TILLÆG TIL VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT A 1 %

4.3 SÆRLIGT VEDRØRENDE BADERUM

•

BADEZONEN:
Badezonen er karakteriseret ved at opfylde kravene i henhold til gældende bygningsreglement
ved byggeriets opførelse eller i forbindelse med tidspunktet for modernisering af badeværelse.
GULVKLINKER:
Gulvfliser af typen Rako serie Taurus S6, 197x197 mm i lys grå
VÆGGE:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vægge i badezonen:
Fliser i badezonen er af typen Recer serie Projectos. 197x197 mm i mat hvid.
Vægge udenfor badezonen:
Udenfor badezonen er væggene beklædt med filt til loft. Vægge er malet med vådrumsmaling.
BADEVÆRELSESUDSTYR:
Badeværelsesudstyret er karakteriseret ved at være af typen Grohe
I badeværelser er der monteret spot i loftet.
Håndvasken er i hvid underlimet til grånistret granitbordplade. Under granitbordpladen er der
underskabe.
Beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre forholdene på badeværelset.
Når det udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende eller andet af
tilsvarende kvalitet.

Godkendt af organisationsbestyrelsen den xx xx 2019
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Vedligeholdelse af din bolig for
afdeling 1 – 1039 Støberigade

Dato: xx/xx 2019

Disse lokale regler om vedligeholdelse af din bolig er et tillæg til det generelle
vedligeholdelsesreglement A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ungdomsboliger.
Vi opfordrer dig til at passe godt på begge regelsæt, idet de tilsammen udgør afdelingens
vedligeholdelsesreglement, der trådte i kraft den XXXXXX
BOLIGENS STANDARD
Når du flytter ind i din bolig, vil den fremstå i den stand, som den fraflyttende lejer efterlod den, dog
vil eventuel misligholdelse blive udbedret.
Til foretagelse af nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af lofter og vægge samt rengøring
ved indflytning (normalistandsættelse) vil du få et beregnet NI-beløb stillet til din rådighed.
Når du har købt materialer og udført arbejdet, henvender du dig på ejendomskontoret for at aftale
tid til syn af det udførte arbejde. Dit arbejde skal være håndværksmæssigt korrekt udført.
Du skal sørge for, at alt arbejde er udført og alle kvitteringer er samlet, idet der kun kan foretages
én udbetaling fra boligens afsatte NI-beløb.
Du skal huske at arbejderne skal være udført og have rettet henvendelse til ejendomskontoret
inden for de første 6 måneder af din botid, ellers bortfalder din ret til træk fra boligens afsatte NIbeløb.
Boligen vil bære præg af det slid, der anses for rimeligt i forhold til boligens alder. Det er ikke
sikkert, at farvevalget falder i din smag, da farverne er bestemt af de tidligere beboere eller af
afdelingen.
Træværk, inventar m.v. vil kun være malet, hvis der har været beskadigelser som følge af
misligholdelse eller på grund af almindeligt slid og ælde. Din bolig er således en genbrugsbolig.
Hvis din boligafdeling har vedtaget særlige regler for afdelingen, kan du her finde en kort
beskrivelse af, hvilken standard din bolig kan forventes at være i ved indflytning, hvilke særlige
regler der gælder for indvendig vedligeholdelse af din bolig, og hvilke regler der eventuelt gælder
for udvendig vedligeholdelse.

Boligforeningen 3B
V/ KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Tlf. 33 63 10 00
E-mail 3b@kab-bolig.dk
www.3b.dk

Åbningstider
Man - ons 10:00-14:30
Torsdag 10:00-18:00
Fredag 10:00-12:00
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Mangler du oplysninger, eller er du i tvivl om fortolkningen af reglerne, er du velkommen til at
henvende dig til ejendomskontoret.
Særlige regler for udvendig vedligeholdelse.
Der forefindes private tagterrasse for 6 boliger i afdelingen.
AFDELINGENS REGLER
Vedligeholdelsesstandard
Beskrivelse af hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have ved indflytning
– og dermed også, hvilke krav vi stiller til boligen, når du flytter.
Råderetskatalog
Reglerne for, hvad du må ændre i og ved din bolig.

OBS!
I teksten er indsat nogle informationer til afdelingen. De skal ikke fremgå af det reglement,
som vedtages på afdelingsmødet, men signalerer hvilke punkter afdelingen ikke kan ændre på.
De røde tekster viser, at afdelingen ikke kan træffe beslutning om andet, end det der er anført,
fordi det er følger af lovgivning og håndværkerstandarder.
Reglerne i lov om leje af almene boliger er ufravigelig og kan ikke tilsidesættes ved aftale,
heller ikke selv om det vil være til beboers fordel.
De grønne tekster viser, at afdelingen her kan træffe beslutning om andet, end det der er anført.
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1. VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD
Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken
istandsættelse, der skal foretages, og hvem der skal betale for det.
Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på
afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind.
Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig. Der er markeret for de enkelte
arbejder om:
A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse.
B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet.
C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter.

2. GENERELT OM MATERIALEVALG
Generelt istandsættes med hvide standardfarver.
Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser, vi til, at der er tale om råderetsarbejde
(forandring) som frit må udføres i botiden, men som afdelingen vil kræve retableret ved fraflytning.
Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og
vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning. Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt
kvalitetsniveau i boligerne.
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3. BOLIGERNES VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD
VEDLIGEHOLDELSE AF

STANDARD

BEMÆRKNINGER

1. LOFTER
Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

1.1 Udførelse af spærremaling for
nikotingennemtrængning
1.2 Malerbehandling
af lofter § 26, stk.2 (hvid)

X

X

X

1.3 Farveændring (retablering til
hvid)

X

1.4 Om maling af loft pga. rester af
træværksmaling

X

1.5 Filt

Udgiften overtages af afdelingen
med 4 % pr. måned. Efter 2 år og
1 måned dækker afdelingen den
fulde udgift.

X

1.6 Strukturmaling

X

Udførelse
Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, dækkende med normalt mindst to lag maling.
Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden loftmaling påføres.

2.

VÆGGE, SPECIEL OVERFLADE
Accepteres

A

Afd.

B

Fraflytter

C

2.1 Tapetsering på oprindeligt
malet overflade § 26, stk. 2

Der må ikke opsættes standard
tapet eller rutex på gipsvægge.
X
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2.2 Maling af vægge
§ 26, stk. 2 (hvid)

X

X

2.3 Malet Rutex (savsmuldstapet)

X

2.4 Strukturmaling på væg

X

2.5 Hessianbeklædte vægge

X

2.6 Malede hessianbeklædte vægge

X

2.7 Malet væv (diffusionsåben
klæber)

X

2.8 Ommaling pga. rester af
træværksmaling på væg
2.9 Malet filt (diffusionsåben klæber)
2.10 Malede glatpudsede vægge

(X)

Udgiften overtages af afdelingen med 4
% pr. måned. Efter 2 år og 1 måned
dækker afdelingen den fulde udgift.

Væv må kun opsættes
på vægge uden for
vådrumszonen.
Ellers skal fraflytter betale.

X
X

(X)

Samme krav som i pkt. 2.7.

X

2.11 Farveændring (retablering til hvid)

X

2.12 Udførelse af spærremaling for
nikotingennemtrængning

X

2.13 Retablering af malede fliser/fuger på
flisevægge i badeværelse.
Erstattes med nye fliser.

X

Maling af fliser/fuger
accepteres ikke

Udførelse
Huller i vægge spartles, slibes og males med rulle dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer
boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vægmaling påføres.
MATERIALEVALG TIL LOFTER OG VÆGGE
Tapetsering
• Standard tapet og Rutex (savsmuldstapet) accepteres ikke, hvis der er gipsvægge i boligen. Boligen er som
standard født med vægge i gasbeton.
• Væv (ikke hvor man bader)
• Filt (opsættes på gipsvægge)
Maling
• Lys råhvid farvekode NCS S 0500-N Glans 5 (vægge)
• Lys råhvid farvekode NCS S 0500-N Glans 5 (loft)
Eksempelvis fra Sadolin, Dyrup

Særligt om vådrum
• Hvid farvekode NCS 0502Y Glans 25 (vægge, overvægge og loft)
Eksempelvis fra Sadolin, Dyrup
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3.

GULVE
Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

3.1 Omlakering efter lakering
uden om tæpper eller møbler

X

3.2 Omlakering efter opkogning af
gulvlak (lak bobler/skaller)

X

3.3 Udbedre gennemslid af laklag uden misfarvning
(lysegrå)

X

3.4 Udbedre gennemslid
af laklag med misfarvning (mørkgrå)

X

3.5 Udbedre ikke håndværksmæssigt korrekt udført
maling/lakering (’helligdage’, ’gardiner’ og lign.)

X

3.6 Udbedre farveforskelle i laklag efter tæppe

X
X

3.7 Ludbehandlet gulv
3.8 Vinylbelægning

X
3.9 Linoleumsbelægning.
3.10 Almindeligt slid af gulve, trappetrin og dørtrin
§ 25 stk. 3
3.11 Etablering af dørtrin
3.12 Udbedring af sorte og groft
gennemslidte dørtrin

X

3.15 Dybe ridser i og manglende lak på gulve og evt.
dørtrin fuldslibes og lakeres mindst 3 gange
(inkl. mellemslibning)

Skal fjernes senest
ved fraflytning
Skal fjernes senest
ved fraflytning

X
Skal være af samme
træsort som gulve

X

X

Hvis der forefindes
dørtrin i boligen

X

Hvis der forefindes
dørtrin i boligen

3.13 Afrensning, behandling eller manglende fejelister

3.14 Lakering pga. rester af væg-, træværks og
loftsmaling på gulve

Accepteres ikke

X

X
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3.16 Almindeligt slid af skinne under badeværelsesdør

X

3.17 Afrensning af malerpletter, dybe ridser eller
manglende skinne under badeværelsesdør

X

Udførelse
Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (inkl. mellemslibning).
MATERIALEVALG TIL TRÆVÆRK OG TRAPPE
Gulvlak
• Junckers lakker (vandbaseret) eller tilsvarende kvalitet

4.

VÆGGE OG GULVE I BADEVÆRELSER
Accepteres

A
4.1 Fjernelse af lim- og klæberester fra opsatte
knager, holdere og lign.

Afd.

Fraflytter

B

C
X

4.2 Filt/væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader)
X
4.3 Udstyr opsat udover standard
(sæbeholdere og lign.)

X

4.4 Udgipsning af borehuller i fliser

X

(X)

4.5 Udgipsning af borehuller mellem fliser

X

4.6 Retablering af malede fliser eller fuger
4.7 Erstatning af ødelagte fliser

(X)

X

Ved boring i vådzone
(bad) fraflytter.
Inden opsætning af
badeværelsesudstyr skal
anvendes silikone i huller
.
Ved boring i vådzone
(bad) fraflytter.
Inden opsætning af
badeværelsesudstyr
skal anvendes
silikone i huller
Erstattes med
nye fliser

X
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4.8 Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes
alm. slid, skal afd. udskifte, § 25, stk. 3

(X)

X

Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

Udførelse
Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med
normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen
præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en
spærremaling, inden vådrumsmaling påføres.
MATERIALEVALG
Se ovenfor punkt 1 og 2

5.

DØRFLADER (DØRE OG INSTALLATIONSSKAKTLÅGE)

5.1 Mindre antal afskalninger

X

5.2 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt
udført maling/lakering (’helligdage’, ’gardiner’
og lign.)
5.3 Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag

X

X

5.4 Udbedring af ridser i større omfang

X

5.5 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder
farveændringer

X

5.6 Opsætning af manglende døre, installationsskaktlåge

X

5.8 Udskiftning af dør/installationsskaktlåge med huller i

X

5.10 Montering af manglende håndtag, greb og
hængsler ved fraflytning

X

5.11 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler
5.12 Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler
5.13 Manglende dørstop

X
X
X
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Udførelse
Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og malerrulle.
MATERIALEVALG TIL TRÆVÆRK
Grunding (inden påføring af maling)
• Hæftegrunder eksempelvis Flügger - interiør wood primer
• Hvid standard farvekode NCS S 0502-Y, Glans 50
Eksempelvis fra Sadolin, Dyrup

6.

FODPANELER, INDFATNINGER, DØRE,
VINDUER OG VINDUESRAMMER

Accepteres

A
6.1 Mindre antal afskalninger

Afd.

Fraflytter

B

C

X

6.2 Udbedring af ikke håndværksmæssigt
korrekt udført maling/lakering (’helligdage’,
’gardiner’ og lign.)

X

6.3 Farveændring (Retablering til hvid)
6.4 Ridser efter støvsugning eller lignende,
jf. § 25, stk. 3

X

X

6.5 Nedslidt, men intakt malingslag
X

6.6 Udbedring af skader efter klæbemærker,
herunder farveændringer
6.7 Gennemslid af malingslag grundet almindeligt
brug
6.8 Afrensning af overmalede eller malerplettede
tætningslister på døre og vinduesrammer
6.9 Afrensning af overmalede eller malerpletter fra
væg- og loftmaling på, fodpaneler, indfatninger,
døre og vinduesrammer.
6.10 Udbedring efter borehuller i fodlister, indfatninger,
døre og vinduesrammer

(X)

Hvis det skyldes
mangelfuld
vedligeholdelse,
skal fraflytter betale

X

X

(X)

Hvis det skyldes
mangelfuld
vedligeholdelse,
skal fraflytter betale

X

X

X
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Udførelse
Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og malerrulle.
MATERIALEVALG
Se ovenfor pkt. 5

7.

SKABE & SKUFFER (KØKKEN/BADEVÆRELSE)
Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C

7.1 Udbedring af ridsede overflader på
skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer,
som skyldes forkert brug
7.2 Gennemslid af skabsbunde, -døre, skabssider
og skuffer, der skyldes almindelig brug, § 25.
stk. 3

X

X

X

7.3 Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på
hylder

X

7.4 Retablering af manglende indbyggede skabe
og skuffer

X

7.5 Montering af manglende hængsler, skinner og greb

X

7.6 Afrensning af maling på hængsler, skinner og greb

X

7.7 Udskiftning af ødelagte hængsler, skinner og greb
7.8

X

Udskiftning af køkkenelementer og/eller
farveændring

X

(X)

Malet låger, skuffefronter, indvendige i
skabe og skuffer og
udvendige skabssider.
Udskiftes, hvis det ikke
er grundbehandlet
eller håndværksmæssigt korrekt udført på
fraflytters regning

Udførelse
Køkkenskabe kræver som udgangspunkt ingen malerbehandling.
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8.

KØKKENBORDPLADER
Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

8.1 Udbedring af gennemslidt overflade
X
8.2 Udbedring efter brune eller mørke ringe efter
varme genstande (gryder og lign.)
8.3 Mindre skæremærker, slid pga. alm. brug,
§ 25, stk.3

(X)

Ved fejlagtigt brug
fraflytter

X

X

8.4 Udskiftning af bordplader med huller i
X
8.5 Udskiftning efter dybe skæremærker
8.6 Udbedring efter skæremærker i løse kantlister

X
X

8.7 Udbedring/udskiftning efter skader af større
omfang i kantliste/skurliste

X

8.8 Udbedring efter brandmærker i løse kantlister

X

9.

KOMFUR/GLASKERAMISK KOMFUR

Der er ikke plads til komfur/glaskeramisk komfur.
Beboer skal selv anskaffe bordkogeplade eller bordovn.
(Beboerens eget ansvar)

10.

KØLE-/FRYSESKAB

Boligerne er ikke udstyret med køle- og fryseskab.
Der er afsat plads under køkkenbord til køle- og
fryseskab
(Beboerens eget ansvar)
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11. FLISEGULV (BADEVÆRELSER)
Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

11.1 Afkalkning af kalkbelægninger

X

11.2 Rensning på grund af
utilstrækkelig renholdelse.

X

11.3 Udbedring af ru overflade, fx efter
afrensning med syre

X

11.4 Manglende eller beskadigede
fuger § 25, stk. 3

X

11.5 Afrensning af maling af gulve

X

12. SANITET
Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

12.1 Udskiftning på grund af beskadiget overflade
som følge af manglende renholdelse,
syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrug

X

12.2 Udskiftning på grund af revner, der ikke
skyldes krakelering

X

12.3 Udskiftning på grund af krakeleret overflade

X

12.4 Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke
er rapporteret til ejendomskontoret

X

12.5 Udskiftning på grund af valgt farvet
sanitetsporcelæn

13. KOLDT- OG VARMTVANDSHANER,
BLANDINGSBATTERIER, BRUSERE
OG BADEVÆRELSESUDSTYR

X

Accepteres

A
13.1 Udbedring af skader, der ikke skyldes
mangelfuldt vedligehold, slid og ælde
13.2 Udskiftning nødvendiggjort af skader,
der ikke er rapporteret til ejendomskontoret

Afd.

Fraflytter

B

C

X

X
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13.3 Afkalkning af blandingsbatterier, haner og
brusere

X

13.4 Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og
toiletrulleholder

X

13.5 Vandmåler, beskadiget eller mangler

X

14.

EL-INSTALLATIONER, El MÅLER,
RØGMELDER/RØGALARMER, DØRTELEFON
OG RINGEKLOKKE

Accepteres

A

Afd.

Fraflytter

B

C

14.1 Genetablere uautoriserede indgreb i elinstallationer

X

14.2 Udbedre skader, herunder overmalede
kontakter eller dæksler

X

14.3 Retablere utilgængelige el-installationer (fx
skjult bag lofts- og vægbeklædning)

X

14.4 Røgmelder/røgalarmer, beskadiget eller
mangler

X

14.5 Dørtelefon, beskadiget eller mangler

Udskiftning af batteri
samt rengøring er
beboerens ansvar

X

14.6 Ringeklokke, beskadiget eller mangler

X

HPFI relæ er i boligens installationsskakt og el -måler er
placeret i kælderen.

15.

RADIATORER, GULVVARME OG RØR

Accepteres

A
15.1 Fastsiddende radiatorventiler,
som ikke virker, § 24, stk. 1
15.2 Mindre afskalninger på radiatorer og rør

Afd.

B

Fraflytter

C

X
X

15.3 Flere afskalninger på radiatorer og rør
X
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15.4 Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør
15.5 Malede radiatorer med radiatormaling

X

X

15.6 Udskiftning nødvendiggjort af skader som
følge af forkert brug

X

15.7 Udbedring af skader efter klæbemærker,
herunder farveændringer samt hakker
og skrammer

X

15.8 Udskiftning af termostatventil
15.9 Energimåler (varme)

X

(X)

Ødelagte
betales af fraflytter

X

(X)

Ødelagte
betales af fraflytter

Afd.

Fraflytter

B

C

MATERIALEVALG TIL RADIATORER
Maling
• Hvid
• Flügger eller tilsvarende kvalitet (fx Sadolin, Dyrup)

16.

NØGLER OG LÅSE
Accepteres

A
16.1 Omlægning/udskiftning af låsecylinder, når der
afleveres færre nøgler end udleveret og
kvitteret for ved indflytning eller kopinøgler.

X

16.2 Erstatning af manglende originale
nøglekort/brikker i det antal, der er udleveret
og kvitteret for ved indflytningen

X

16.3 Vedligeholdelse af låse

X

17. KÆLDERRUM

17.1 Tømning og rengøring
17.2 Retablere efter ikke godkendte opsatte
lamper og ledninger mv.

Accepteres

Afd.

Fraflytter

A

B

C
X

X
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18. GENERELT OM UDSTYR
Accepteres

Afd

Fraflytter

A

B

C

18.1 Nedtagning og udbedring efter alle ikke
tilhørende beslag, persienner, lamper og
ledninger mv.

19. GENERELT OM RENGØRING
OG AFKALKNING

X

Accepteres

A

Afd

B

19.1 Rengøring af tømt bolig

C
X

19.2 Rengøring efter håndværkere

X

19.3 Afkalkning ved manglende vedligeholdelse

20.

Fraflytter

X
X

VENTILATION OG EMHÆTTE
Accepteres

Afd..

Fraflytter

A

B

C

20.1 Afrensning af maling på indblæsningsog udsugningsventiler

X

20.2 Rengøring af indblæsnings- og
udsugningsventiler

X

20.3 Rengøring af emhætte
20.4 Rengøring af filter til emhætte

X
X
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11. VASKE- OG TØRRETUMBLER
(UNGDOMSBOLIGER)

Accepteres

A

Afd.

B

Fraflytter

C

11.1 Klistermærker, buler m.m. i
låger udbedres eller udskiftes

X

11.2 Manglende indhold skuffer m.v.

X

11.3 Udskiftning af defekte låger, tætningslister,
Knapper mv.
11.4 Mindre misfarvninger

X
X
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4. BESKRIVELSE AF BOLIGERNES GENERELE STANDARD
Boligerne i afdelingen kan bære præg af råderetsarbejder udført af tidligere lejer.
Nedenstående er en kort beskrivelse af den generelle standard. Såfremt din bolig afviger, anbefaler
vi, at du kontakter ejendomskontoret for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt.
4.1 GENERELT
DØRE:
• Døre inde i boligen er af typen Sweedoor, glat. Ved nedslidning udskiftes disse med
tilsvarende.
• Beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når disse skal udskiftes
grundet slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende.
• Hoveddøren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning på afdelingsmødet som led i generel
vedligeholdelse af ejendommen.
EL-INSTALATIONER:
• Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige el-installationer.
• Alle boliger har HPFI relæ. (HPF relæ er i boligens installationsskakt og el -måler er placeret i
kælderen)
• Kontakter med jord findes i lejlighederne.
• Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bringes i
overensstemmelse med lovgivningens krav, medmindre det skyldes forhold hos beboeren.
GULV:
• Gulve i stue/køkken er lavet af Tarkett 22 mm Eg. Ved nedslidning udskiftes disse med
tilsvarende.
• Lejere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når gulve skal udskiftes på
grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende.
• Når gulve skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende.
SANITET:
• Sanitet er af anerkendt fabrikat valgt af afdelingen. Ved nedslidning (slid og ælde) udskiftes
med tilsvarende, der er vandbesparende.
• Beboere kan benyttet individuel råderet til at ændre til andet vandbesparende fabrikat.
• Når disse skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med væghængt toilet, som
Duravit D eller tilsvarende, der er vandbesparende.
•
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ARMATURER
• Blandingsbatterier er af mærket Grohe. Ved nedslidning udskiftes med tilsvarende.
VÆGGE:
• Lette skillevægge er opført som gasbetonvægge.
For familieboligerne kan beboere have benyttet lovgivningens mulighed for at ændre på antallet
af rum ved at opsætte eller nedrive lette skillevægge, som gips eller som 'skelletvæg'.
Disse ændres ikke efterfølgende af afdelingen.
VINDUER OG DØRE:
• Vinduespartiramme og indfatninger er udført i træ/aluminium. Ved nedslidning udskiftes disse i
overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af
bygningen.
• Vindueskarme under de enkelte vinduer er udført som malet, som vægge i boligen.
Beboere kan have benyttet råderetsregler til at ændring og ændres ikke efterfølgende, hvis det
er udført håndværksmæssigt korrekt.

4.2 SÆRLIGT VEDRØRENDE KØKKENER

•

•
•
•
•

KØKKENELEMENTER:
Boligerne indeholder et standardkøkken, fabrikant Danica.
Indeholder som minimum 2 underskabe (vaskeskab og 1 skuffesektion) samt 2 overskabe og
emhætteskab. Under køkkenbord er afsat plads til køle-/og fryseskab.
Elementerne og låger er hvide uden monteret greb. Bordpladen er i hvidmeleret højtrykslaminat.
Under overskabe er der monteret spot samt udtræksemhætte af typen exhausto.
Der er ikke plads til komfur og/eller opvaskemaskine.
Beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette.
Når det skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende eller andet
standardkøkken af tilsvarende kvalitet.
(Melaminkøkkener accepteres ikke).
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4.3 SÆRLIGT VEDRØRENDE BADERUM

•

BADEZONEN:
Badezonen er karakteriseret ved at opfylde kravene i henhold til gældende bygningsreglement
ved byggeriets opførelse eller i forbindelse med tidspunktet for modernisering af badeværelse.
GULVKLINKER:
Gulvfliser af typen Rako serie Taurus S6, 197x197 mm i lys grå
VÆGGE:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vægge i badezonen:
Fliser i badezonen er af typen Recer serie Projectos. 197x197 mm i mat hvid.
Vægge udenfor badezonen:
Udenfor badezonen er væggene beklædt med filt til loft. Vægge er malet med vådrumsmaling.
BADEVÆRELSESUDSTYR:
Badeværelsesudstyret er karakteriseret ved at være af typen Grohe
I badeværelser er der monteret spot i loftet.
Håndvasken er i hvid og under håndvasken et underskab.
Beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre forholdene på badeværelset.
Når det udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende eller andet af
tilsvarende kvalitet.
Vaske – og tørretumbler (Ungdomsboliger)
I badeværelset er er installeret en kombineret vaske- og tørretumbler af typen XX.
Godkendt af organisationsbestyrelsen den xx xx 2019
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Hørgården 1 og 2 – Revidering af LBF-ansøgning
om infrastrukturmidler (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
Byggeudvalget den 20. marts 2019
26. marts 2019 / Mikkel Warming / Michael Nielsen-Elgaard
Vida Christeller/ Stephane Parize

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af revideringen af en helhedsplan for infrastrukturændringer i afdeling Hørgården 1 og 2.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes 500.000 kr. fra dispositionsfonden til revidering af en Landsbyggefonds-ansøgning om infrastrukturmidler i afdeling Hørgården 1 og 2. Ansøgningen udarbejdes med
konsulentbistand fra KAB, som afregnes efter medgået tid jf. gældende takstblad samt via
ekstern rådgiver som KAB antager på selskabets vegne. Såfremt byggesagen realiseres,
bliver udviklingsarbejdet finansieret af helhedsplanen for infrastrukturændringerne.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 23. januar 2018, at mulighederne for nybyggeri på erhvervsarealet og institutionerne mod Brydes Alle i afdelingerne Hørgården 1 og 2 skulle undersøges. Organisationsbestyrelsen godkendte i den sammenhæng en udviklingsbevilling for at undersøge mulighederne for forbedring af afdelingernes udearealer og forbindelserne til de omkringliggende byområder.
Undersøgelserne har haft fokus på, hvordan der kan arbejdes med fysiske greb for at hjælpe afdelingerne af regeringens såkaldte ”Ghettoliste”. Derudover er der igangsat et større projekt vedr.
modernisering af afdelingernes kloak samt afkobling af regnvand fra kloaksystemet, som blev godkendt af organisationsbestyrelsen den. 7. marts 2018.
Afdelingerne Hørgården 1 og 2 kom igen på Ghettolisten i december 2018, på grund af det forhøjede antal dømte beboere, det lave uddannelsesniveau samt andelen af indvandrere fra ikke vestlige
lande i afdelingerne. Udover beboersammensætningen giver afdelingernes fysiske udformning indtryk af et byområde, der lukker sig om sig selv med gennemkørsler der er barrierekeret og uoverskuelige. Generelt er det et område man ikke færdes i, hvis ikke man bor eller arbejder i området.
Bymiljøet i afdelingerne føles utrygt, pga. de mange passive arealer omkring bygningerne, som ik1
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ke inviterer til aktiviteter på gadeplan, samt den manglende skiltning og overskuelighed i området.
Summen af tomme byrum som fx parkeringspladser, samt lige stier og græsplæner, er med til at
øge følelsen af utryghed i området.
I 2013-14 arbejdede administrationen på en første helhedsplan til infrastrukturændringer, men projektet blev sat i bero, da afdelingerne kom af regeringens Ghettoliste i februar 2014, og man mistede dermed muligheden for at søge midler til infrastrukturændringer.
I efteråret 2018 genoptog 3B arbejdet med infrastrukturændringer i området, i forlængelse af de
volumenstudier der blev udarbejdet i afsøgningen af potentielt nybyggeri i afdelingerne, som blev
godkendt igangsat af organisationsbestyrelsen den 6. februar 2018. I forbindelse med dette arbejde har administrationen været i kontakt med afdelingernes bestyrelse og beboere for at orientere
om muligheden for at ansøge om infrastrukturændringer ved Landsbyggefonden (LBF). I den forbindelse blev der gennemført en workshop den 23. oktober 2018, hvor alle beboere var indkaldt,
og der er lavet et først revideret udkast til en ny helhedsplan for infrastrukturændringer i afdelingerne Hørgården 1 og 2. Hørgårdens bestyrelse er løbende orienteret om projektets fremgang.
I november 2018 indsendte 3B det første udkast til helhedsplanen for infrastrukturændringerne til
LBF (bilag 1). I januar 2019 havde KAB’s Boligsociale enhed sammen med rådgiveren på projektet, et møde med LBF, som havde forslag til ændringer i denne helhedsplan. Helhedsplanen skal
nu revideres i samarbejde med rådgiveren og i en tæt koordinering mellem bygge- og boligsociale
projekter i afdelingerne Hørgården 1 og 2, Urbanplanen og Københavns Kommune (KK). Formålet
er at sikre en helhedsorienteret indsats i området og opnå synergi mellem de forskellige projekter,
så Hørgården løftes både fysisk og socialt.

Løsning
Afdelingerne Hørgården 1 og 2’s placering på Ghettolisten giver afdelingerne og KAB mulighed for
at ansøge LBF om midler til infrastrukturændringer. LBF’s infrastrukturpulje kræver ingen medfinansiering fra hverken afdelingerne eller 3B. Som resultat af arbejdsmødet med LBF i januar 2019
skal helhedsplansansøgningen yderligere bearbejdes, inden den kan sendes til LBF og TransportBygnings- og Boligministeriet til endelig godkendelse.
Helhedsplanen for infrastrukturændringerne skal beskrive, hvordan afdeling Hørgården 1 og 2 skal
kobles til de omgivende byområder ved hjælp af tværgående cykel- og gangstier, anlæg af nye
byrum der skaber flere aktiviteter og nye kvaliteter på gadeplan, samt nye funktioner langs bygninger og ved eksisterende interessepunkter som fx Hørgårdens A-Hus og Nærgenbrugsstationen.
Desuden skal det beskrives, hvordan projektet hænger sammen med den planlagte renovering af
kloaksystemet, LAR-projekt samt fremtidigt byggeri i området.
Infrastrukturændringerne skal forstærke områdets sociale forhold og gennemføres i samskabelse
mellem rådgivere, entreprenører og beboerne. Derfor skal de lokale beboerprocesser forankres i
Urbanplanens boligsociale helhedsplan.
2
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Ansøgningen om infrastrukturændringerne vurderes at blive på at blive mellem 50 - 60 mio. kr. inkl.
moms. For at kunne færdiggøre denne ansøgningen, er det nødvendigt at tilknytte en ekstern rådgiver.
Processen for gennemførelsen af infrastrukturændringerne vil ske i tæt samarbejde med afdeling
Hørgården 1 og 2’s bestyrelse og inddragelse af afdelingernes beboere. Der vil blive ansat en lokal
tovholder, der tilknyttes Partnerskabet i Urbanplanen. Dette vil sikre, at der skabes byrum, der er
brugbare for beboerne i afdeling Hørgåden 1 og 2 og i tråd med det boligsociale arbejde.
Koordinering med afdelingernes afkoblingsprojekt
Foruden arbejdet med volumenstudier og infrastrukturændringerne i afdelingerne Hørgården 1 og
2, arbejdes der i afdelingerne med et afkoblingsprojekt, hvor afdelingernes regnvand, fra fx tagrender m.m., skal ledes til faskiner, bassiner o.lign. frem for at føres i kloakken. Dette er et projekt der
er er blevet igangsat efter påkrav fra KK, som blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 7.
marts 2018.
Afkoblingsprojektet og projektet med infrastrukturændringerne vil blive koordineret og forventes
håndteret af samme projektleder.
Risici
Hvis ansøgningen ikke godkendes af afdelingerne Hørgården 1 og 2 eller LBF og dermed ikke opnår støtte til infrastrukturpuljen, vil det være dispositionsfonden der skal finansiere udgifterne til revidering og færdiggørelse af LBF-ansøgningen. Da processen kører på medregnet arbejdstimer,
kan dette indledende arbejde komme på et beløb mellem 200.000 – 350.000 kr. Den indledende
dialog med LBF tyder dog på, at ansøgningen vil blive godkendt.

Økonomi
Til færdiggørelse af LBF-ansøgningen skal der afsættes 500.000 kr. inkl. moms fra dispositionsfonden, som afholdes af byggesagen, såfremt den realiseres. Midlerne vurderes fordelt som følger:
Interne KAB timer
Ekstern rådgivning
Uforudsete udgifter
I alt

200.000 kr.
200.000 kr.
100.000 kr.
500.000 kr.

Såfremt helhedsplanen for infrastrukturændringer i afdeling Hørgåden 1 og 2 godkendes af LBF,
Transport- Bygnings- og Boligministeriet og afdelingen, vil afdeling Hørgården 1 og 2 modtage en
bevilling på ca. 50-60 mio. kr., afhængig af LBF’s endelige behandling af ansøgningen samt hvilke
infrastrukturændringer som LBF vil prioritere. Der vil ikke være krav om medfinansiering fra afdelingerne eller 3B’s dispositionsfond.
3
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Videre proces
Såfremt organistionsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KAB gennemføre udarbejdelse af ansøgningen i samarbejde med rådgiveren (bilag 2) og indsende denne til LBF i løbet af maj 2019.
Afdelingerne vil blive fremlagt ansøgning til afstemning på det årlige Afdelingsmøde forventeligt i
september 2019.
Hvis LBF og Transport- Bygnings- og Boligministeriet godkender ansøgningen om helhedsplanen
for infrastrukturændringer, skal Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen behandle en ny indstilling vedr. finansiering af udgifter frem til skema A.

Bilag
1. Foreløbig ansøgning.
2. Tidsplan for gennemførelsen af arbejdet.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

4
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• Bilag 1 - Foreløbig ansøgning.pdf
• Bilag 2 - Tidsplan for gennemførelsen af arbejdet.pdf
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HELHEDSPLAN

Ansøgning til Landsbyggefondens Infrastrukturspulje
for Hørgården 1 + 2
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INDLEDNING

Hørgårdens beboere udtrykker at de oplever
dårligt image og dårligt omdømme, samt
utryghed som de største udfordringer ved at bo
i netop dette kvarter. For en tilfældig forbipasserende er det nærmest umuligt at føle sig
velkommen i Hørgården. Ud over et flot og nyt
aktivitetshus, og en ligeså vellykket nærgenbrugsstation byder Hørgården ikke på charmerende udendørs arealer og gennemgående
veje. Tværtimod er området omringet af store
monofunktionelle parkeringspladser. Afdelingen
fremstår som et boligområde, der er lukket om
sig selv. Det er ikke et kvarter i harmoni med de
omkringliggende bydele.
Boligforeningen 3Bs afdelinger Hørgården I
og II er en del af det store sammenhængende
almene boligområde, Urbanplanen på Amager.
Hørgården har på skrivende stund en beboersammensætning, der placerer afdelingerne på
regeringens Ghettoliste.
3B og Københavns Kommune er af den
opfattelse, at et boligområde, der ligger blot få
minutters kørsel fra Købehavns centrum bør
finde sin plads i byen ved at byde velkommen til
de gæster, der hver dag går eller cykler gennem
boligområdet. Det skal være nemt at cykle og
gå gennem Hørgården, og det skal være tydeligt
at se og mærke, hvor man er, og hvor man er
på vej hen, når man hverken arbejder eller bor i
afdelingen.
Hørgården skal blive til et boligområde med
beboere, der ikke behøver at bekymre sig om
hverken dårligt omdømme eller utryghed.
Boligforeningen 3B og Københavns Kommune
mener, at dette kan gøres ved bl.a. at gennemføre enkelte infrastrukturændringer i og
omkring Hørgården, der understøtter det sociale
arbejde, der laves i Hørgården i kraft af et
stadigt mere effektivt samarbejde mellem den
kommunale drift og Urbanplanens boligsociale
sekretariat, samt hænger sammen med planer
om fremtidige ændringer i områdets bebyggede
miljø.
Infrastrukturændringerne skal være med til
at gøre Hørgården til et område, der hænger
sammen med at understøtte byudviklingen i

4

Ørestad Nord, Amager, og resten af København.
Facaderenoveringen i Hørgården har tydeligvis
hjulpet på områdets æstetiske udtryk, men
i de kommende år skal afdelingen åbnes op,
og gøres mere sammenhængende med de
omkringliggende gader og offentlige faciliteter.
Tusindvis af borgere fra Sundholmsvejskvarteret
og Amagerbro kan køre gennem Hørgården for
at få den meste direkte vej til metrostationen
DR Byen. Skolebørn og forældre skal kunne
benytte sikre gå- og cykelveje gennem afdelingen hver dag.
Hørgårdens kommende infrastrukturforbedringer skal fungere for beboerne og de mange
andre Københavnere, der skal bruge området
fremover. Derfor lægger 3B stor vægt på, at
denne helhedsplan gennemføres i tæt samarbejde med dem, der skal bruge Hørgårdens
byrum, nemlig beboere og lokale samarbejdspartnere. Projektet er bygget op omkring fire
hovedgreb i følgende prioriteringsrækkefølge.
• Tværgående stiforbindelse
• Parkeringspladserne
• Gårdrummene
• Porten
Prioriteringen er foretaget med udgangspunkt
i at få flest muligt synlig effekt og forbedring af
beboernes hverdag.
Denne helhedsplan er en revidering af en
ansøgning om infrastrukturmidler hos LBF fra
2014. Helhedsplanen er tilpasset Hørgårdens
nuværende situation og sammenhængen med
Urbanplanens udvikling og fremtidige planer om
udvikling af Hørgården. Helhedsplanen leverer
en analyse af Hørgårdens fysiske forhold, og
den måde, hvorpå de spiller sammen med de
sociale forhold, for derefter at foreslå en plan
for gennemgribende ændringer, der skal medvirke til at opnå 3Bs ambitiøse mål.
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HØRGÅRDEN I + II

Hørgården er opført i 1967 og 1971, samtidigt
med resten af Urbanplanen. Karrébebyggelsen
består af 11 stokke på 5-etager indeholdende
boliger mellem 1-4 værelser, dog med en lille
overvægt af 3 værelseslejligheder. En rapport
fra Københavns Kommune om Hørgården fra
2011 udpeger områdets fysiske udfordringer.
Derpeges bl.a. på de mange arealer, der forbliver
ubrugte og hovedsageligt anvendes til parkering
uden andre funktioner, og de manglende klare
ruter for cyklister og fodgængere igennem
Hørgården.
AFGRÆNSNING OG MANGLENDE
FORBINDELSER
Hørgården opleves som klart fysisk afgrænset
mod de omgivende byområder som samtidig
til dels adskiller sig i udtryk fra Hørgården.
Afgrænsningen består i stor udstrækning af
større veje og parkeringspladser. Mod nord er
Hørgården afgrænset af et større parkeringsareal, der samtidig markerer skellet mellem
Hørgården og Sundholm. I det nordvestlige
hjørne af Hørgården ligger det nyopførte aktivitetshus, A-huset. Mod vest løber den stærkt
trafikerede Amagerfælledvej, som adskiller
Hørgården fra Ørestad Syd, hvor store bebyggelser som DR-byen, IT Universitetet, Nordea
og nyere boligbebyggelse præger området.
Adskillelsen forstærkes af parkeringspladsen.
Sydspidsen af Hørgården afgrænses af Peder
Lykkes Vej, der markerer overgangen til
Urbanplanens sydlige del. Mod øst er Hørgården
både afgrænset af en større parkeringsplads og
Brydes Allé. På den modsatte side af Brydes Allé
ligger Peder Lykkes Skole, der bl.a. modtager
skolebørn fra Ørestad Nord, hvilket betyder at
disse børns skolevej går igennem Hørgården.
Derudover afgrænses Hørgården af hegn, som
er opført omkring store dele af bebyggelsen,
med flere små åbninger og få større adgange
til parkeringspladserne. Beboerne, der deltog
i den afholdte workshop, påpegede at hegnet
forhindrer, at folk kører ind i bebyggelsen, som
det er sket tidligere.
Hørgårdens afgrænsning medvirker til, at
bebyggelsen kan opleves som isoleret fra de
omgivende byområder og afvisende overfor
gennemgang. Der findes ingen tydelige markerede stier og skiltninger, der inviterer udefrakommende til at køre eller gå igennem området.
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SKOLER OG INSTITUTIONER I OG OMKRING
OMRÅDET
• Peder Lykke Skolen
• Myretuen
• Altankassen
• Blæksprutten
• Solen og Stjernerne
• Fritidshjemmet Peder Lykke
• Præstevængets Fritidscenter
• Fritidscentret Brydes Allé
Kulturfaciliteter- og tilbud i området
• Solvang Bibliotek
• Hørgårdens nærgenbrugsstation
• Fabrikken for Kunst og Design
• Tinker-tank
• Køkkenhaver
• Biavlerforening og Bybi
Idrætsfaciliteter- og tilbud i området
• Hekla Park: 2 x 11-mands fodboldbaner, 1
klubhus på 370 m2 med omklædnings- og
klubfaciliteter
• Multibaner Hørgården og Remisevængerne
• Motorbanen: 1 Motorcross bane, 1
International supercross BMX bane, 1 Junior
motorcross bane
• Sundby Idrætspark
• Sundby Bad
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Altankassen
Blæksprutten

Fabrikken for
Kunst og Design

Aktivitetshuset
3

Plejecenter Hørgården
5

5

5

HØRGÅRDEN
II
1

5

1

5

5

Køkkenhaver
Multibane

1

5

1 Brydes Allé
Fritidscenter

Solen
og stjernerne
1

5
5

5

Nærgenbrugsstation

5

HØRGÅRDEN I5
5

5

5

5

Peder Lykke Skolen

Eksisterende bygninger
Sundbys Idrætspark
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EN UDFORDRENDE BEBOERSAMMENSÆTNING

Hørgården er en afdeling med mange sociale
udfordringer. Blandt Hørgårdens godt 1.600
beboere er 34 % af de 18-64 årige uden
tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene
har en grundskoleuddannelse er på 64%. Den
gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive
uddannelsessøgende udgør 58,9 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe
i regionen. Andelen af beboere på 18 år og
derover dømt for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
udgør mere end 3 gange landsgennemsnittet
opgjort over de seneste 2 år. Desuden udgør
indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige
lande 51,5% af Hørgårdens beboere. Denne
beboersammensætning placerer Hørgården på
regerings ghettoliste ifølge de seneste befolkningsstatistiker for området.
Hørgården er sammen med resten af
Urbanplanen en del af et større byområde på
Amager, som af Københavns Kommune defineres som udsat byområdet. I 2014 blev der gen-

nemført en større tryghedsundersøgelse, der
viste at over 40% af beboerne føler sig utrygge
over grupper af unge i boligområdet. På den
anden side, kan man sige, at hvis unge grupperinger er de eneste, der opholder sig i fælles
arealer, bliver de, og deres adfærd mere synlige
og skaber utryghed. De bliver mindre synlige
på steder, hvor mange forskellige mennesker
bruger rummet. Derfor skal der skabes fysiske
rammer for at flere beboere bliver inviteret til
aktivt at bruge fællesarealerne.
Boligforeningen 3B og Københavns Kommune
har siden 2014 indgået et tryghedspartnerskab,
der gennemfører initiativer med henblik på
at fremme tryghed og forbygge kriminalitet i
hele Urbanplanen. De fysiske tiltag, der forslås
i denne fysiske helhedsplan skal understøtte
og supplere de mange sociale aktiviteter, der
allerede er i gang i området. 3B har desuden
en boligsocial helhedsplan for området frem til
2021.

HØRGÅRDENS POTENTIALER
AKTIVE BEBOERE OG LOKALE
SAMARBEJDSPARTNERE
Hørgårdens beboerdemokrati er præget af
lav deltagelse, men de beboere, der er med i
beboerdemokratiet og som frivillige i andre
sammenhænge, udgør et stort potentiale og en
god basis for voksende deltagelse. Hørgården
har desuden en række folk, der er engageret
i afdelingens udvikling gennem deres daglige
arbejde i boligforeningens drift, den boligsociale
helhedsplan og de mange kommunale arbejdspladser, der findes i afdelingens institutioner. 3B
vil sikre sig, at disse mennesker bliver involverede i gennemførelsen af den fysiske helhedsplan, sådan at brugerne forbliver i centrum og
midler ikke bliver brugt til installationer, der ikke
vil blive benyttet senere. Hørgårdens beboere
beklager nu de mange faciliteter, der er blevet
skabt i afdelingens baggård, som ikke bliver
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brugt nok. Københavns Kommune har i 2014
startet en god udviklingsproces i Hørgården
ved at bygge en nærgenbrugsstation, der nu
benyttes af borgere fra hele Amager Vest,
som kommer enten for at skille sig ad med
storskrald, hente brugte genstande eller vil
være med til aktiviteter som cykelværkstedet.
Beboerne har i foråret været inddraget i udviklingen af byhaver. Denne proces kan bruges
som erfaringsgrundlag til udviklingen af andre
tiltag.
ATTRAKTIVE BOLIGER OG VELLYKKET RENOVERING I EN DYNAMISK BYDEL
Hørgårdens store potentiale er dens beliggenhed, tæt på centrum af København, men også
de gode lejligheder, der er så attraktive, at der
ikke er udlejningsvanskeligheder i afdelingen,
men tværtimod venteliste. Siden 1999 har 3B
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haft adskillige tiltag for at sikre en god beboersammensætning i Hørgården i form af fleksibel
udlejning og fritagelse for kommunalanvisning
(2011-2013).
I 2011 sluttede en omfattende renovering i
Hørgården, hvor facaderne fik et betydeligt
æstetisk løft. De områder, der ligger umiddelbart
omkring Hørgården er også i fuld udvikling med
fx den afsluttede Områdefornyelse Sundby,
udviklingsplanen for Urbanplanen, opgraderingen af Remiseparken mm. Boligforeningen 3B
har gennem 2010’erne bygget Signalgården og
Sundholm Syd, to AlmenBolig+ afdelinger, der
bidrager til en mere afbalanceret beboersammensætning i bydelen.
PASSIVE AREALER SOM ET POTENTIALE
Plads
Der er pt. i Hørgården mange arealer, der ikke
bruges aktivt. Der er fx store parkeringsarealer

langs Sundholm, Amagerfælledvej og Brydes
Allé, der er monofunktionelle. De kunne med
fordel også anvendes til andre formål uden, at
man reducerer antallet af parkeringspladser.
Der findes ligeledes en del store græsarealer,
der kunne tilføres nye funktioner for at skabe
rammer for nye aktiviteter.
Plæne
Erfaringer fra andre steder i byen viser, at vellykkede legepladser, parkour- eller skaterbaner
tiltrækker brugere fra hele byen.
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FORMÅL OG METODE

MÅLSÆTNINGER
Udefra ovenstående analyse vil 3B arbejde for
at realisere sin visioner om at gøre Hørgården til
et velfungerende boligområde. Udover nedenstående overordnede målsætninger, skal der
arbejdes med delmål, der skal være målbare, og
som vil blive præciseret under beskrivelsen af
hvert greb i helhedsplanen
Denne helhedsplan skal gennemføres ud fra
følgende overordnede mål:

sen – der sikre at de rigtige løsninger udvikles
og vælges.
Det er essentielt at udviklingen af de infrastrukturelle omgivelser sker i en proces, hvor
brugerne har en central rolle. Herigennem sikres
at løsningerne svarer til folks behov og der
opnås ejerskab til disse løsninger. Inddragelsen
af brugerne kan samtidig medvirke til at sikre en
fortsat udvikling af omgivelserne efter projektets afslutning og dermed skabe et område fuldt
af liv og medskabelse.

• At der opnås bedre samspil med det omkringliggende område
Hørgårdens rum skal være mere tydelig.
Det skal være klart for alle beboere og gæster,
at dele af rummet er private og andre offentlige. Adgang til Hørgården for fodgængere og
cyklister forbedres.

Vi har derfor valgt en strategi, hvor fysiske tiltag
udvikles igennem inddragende og medskabende
metoder. Den endelige fysiske udformning af de
infrastrukturelle løsninger vil dermed i høj grad
afhænge af den forestående, løbende medskabelsesproces, hvor beboerne og fagpersoner
arbejder tæt sammen.

• At Hørgården får et bedre image
Udbedring og åbning af byrummet mod resten
af byen.
Skabe velkommende overgangen mellem
Hørgården og de omkringliggende byområder.

Erfaringer fra inddragelsen omkring genopbygningen af Hørgården Nærgenbrugsstation
og udvikling af Remiseparken og anlæg af
køkkenhaverne har vist, at en åben og tilgængelig proces om udviklingen af udendørs miljøer
i Urbanplanen bærer mange positive effekter,
med sig så som ejerskab, mindre hærværk, tryghed samt muligheden for at forbedre sit image
gennem deltagelse.

• At man føler sig tryg ved at opholde sig i
Hørgården
Bedre belysning. Afskærmning af udvalgte
steder. Indretning af opholdssteder, så der
kommer flere øjne, der ser, hvad der foregår i
udearelaerne.
Byrummene skal indbyde til ophold og brug
hele dagen, hele året.
• At flere vælger at besøge og lægge ruten forbi
Hørgården
Etablering af funktionelle og spændende attraktionspunkter. Indbydende overgange mellem
Hørgården og de omkringliggende byområder.
• At processen og de fremtidige byrum understøtter medborgerskab og deltagelse og dermed
understøtter den boligsociale helhedsplan. Sikre
mødet mellem beboere, besøgende og fagpersoner, der understøtter udviklingsprocessen.
METODE / SAMSKABELSE
Udvikling af infrastrukturelle løsninger er ikke
nødvendigvis blot et spørgsmål om et professionelt designet fysisk slutresultat. Det kan i lige så
høj grad handle om tilvejebringelsen – proces10

Derfor er den aktive inddragelse en vigtig
grundsten i denne fysiske helhedsplan.
Åbningen og udviklingen af området skal ske
i et samarbejde mellem borgere i alle aldre, de
lokale aktører, 3B og Københavns Kommune.
Gennem anvendelse af forskellige inddragelsesmetoder vil 3B sikre sig, at en bred skare af
beboere og samarbejdspartnere kan deltage i
udviklingen og bidrage indenfor de områder,
hvor det giver mening for dem selv.
Vi vil skabe rammerne, som gør, at udviklingen kan blive tværfaglig og tilgængelig for
Hørgårdens beboere og at udviklingen ikke
ophører samtidigt med at den sidste gravko
forlader stedet. Deltagelse i udviklingen skal
være en fast del af det at bo i Hørgården.
Den fysiske helhedsplan har til formål at åbne
Hørgården op for omverdenen. En vigtig ting at
forstå i denne sammenhæng er, hvad man åbner
op for, og hvordan beboerne i Hørgården gerne
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Eksempel på aktiv inddragelse

vil præsentere sig selv for omverdenen. Disse
spørgsmål vil ligge til grund for al inddragelsen
og bidrage med et eksternt perspektiv, som
vil have til formål at skabe en fælles identitet
blandt områdets beboere, en gæstfrihed for
omverdenen samt stolthed over at være en del
af et lokalmiljø.
Udviklingen af Hørgården vil understøtte den
boligsociale helhedsplan for Urbanplanen. Der
skal være et tæt samarbejde omkring deltagelsesprocesserne mellem det boligsociale team,
og de samarbejdspartnere, der bliver valgt til at
gennemføre den fysiske helhedsplan for udviklingen af Hørgårdens udearealer. Den nuværende boligsociale helhedsplan, Partnerskabet,
trådte i kraft 1. januar 2018, og løber til
udgangen af 2020. For tiden har Partnerskabet
gang i mere end 30 aktiviteter med flere end 70
samarbejdsparter.

for børn og unge.
• Forøge beboernes tilknytning til
arbejdsmarkedet.
• Fremme beboernes oplevelse af tryghed i
deres boligområder.
• Forebygge kriminalitet.
• Forøge og understøtte det frivillige arbejde i
området.
• Forstærke diverse fællesskaber samt naboskabet i boligområdet.
• Forbedre det image, som Urbanplanen har.

Disse aktiviteter arbejder bl.a. med at:
• Fremme god skolegang og mere uddannelse
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BEBOERWORKSHOP
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WORKSHOP					
					
Beboere af Hørgården I og II blev inviteret
til borgerworkshop d. 23.10.2018, med
Boligforeningen 3B og Arkitema, for at give en
bedre forståelse af de eksisterende forhold i
Hørgården, samt inputs til mulige forbedringer
af disse.
Workshoppen bestod af 10 deltagende hvoraf
fire af dem var fra den siddende bestyrelse.
Alle beboere var inviterede. Det indledende
oplæg åbnede op for Hørgårdens mulige
genplacering på ghetto-listen, samt ønske om
at afvige denne. For at undgå denne placering
vil der skulle ske tiltag der kan fordre til et
bedre udemiljø i Hørgården. Workshoppen

									

bestod derfor af forudbestemte tematikker og
mulige indsatsområder, hvis eksisterende samt
fremtidige forhold skulle diskuteres. Grupperne
drøftede udfordringer og potentialer samt
mulige tiltag i indsatsområderne ud fra behov,
brug og oplevelse.
På de følgende sider er tematikkernes omdiskuterede udfordringer og potentialer udfoldet i
hovedtræk og med referencebilleder.

Opstart af workshop

Diskussion af tematikker i grupper

Eksempel på workshopmateriale

Præsentation af tematikker og ønskede tiltag
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PORTE OG INDGANGSPARTIER

B

A

B

A. Portgennemgang til Hørgården ll

B
B

B

B
B. Indgang til gårdrum i Hørgården ll

B
B

Utryg, gemt port
Lukkede facader

Handel med stoffer
C. Indgang til beboelsesbygning

Udfordringer ifølge beboerne
Mangel på belysning i portgennemgangen skaber utryghed.
Indgangene til gårdrummene opleves utrygge grundet lukkede facader i stueetagen
Indgangsportalerne til gårdrummene opleves monotone og uden identitet.
Indgangsområdet til gårdrummene inviterer ikke til ophold.
Potentialer ifølge beboerne
- Bygningernes indgangspartier er velfungerende og nyrenoverede.
- Markering af indgange til gårdrummene ved beplantning, belægningsskifte eller
kunstudsmykning på de lukkede facader lavet af eksempelvis skolebørn.
- Kunst og lysinstallation i portgennemgangen for at gøre denne mere tryg.
- Størrer og mere åben portgennemgang.
Udvalgte hovedord:
Identitet, belysning, farver.
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STIER

Gennemgang fra DR
Gratis P, benyttes af DR’s område

Ubrugt sti
Ubrugt område

Eksisterende forhold for det tværgående
stiforløb i bebyggelsen

Udfordringer ifølge beboerne
- Den tværgående stiforbindelse mangler hierarki mellem fodgænger og cyklister.
- Den tværgående stiforbindelse bruges aktivt af udefrakommende til transit mod
parkeringspladsen placeret øst for Hørgården.
- Mangel på belysning langs stiforøb skaber utryghed.
- Mangel på ophold samt aktiviteter langs det tværgående stiforløb.
- I gårdene er der cykelforbud men der cykles trods dette af både besøgende og beboere.
- Det generelle eksisterende stiforløb er velfungerende men mangler til dels orientering.
- Bomme og hastighedsnedsænkende objekter er begrænsende for den bløde trafik og
gangbesværede.
Potentialer ifølge beboerne
- En frugtlund, og blomsterbeplantning langs med den tværgående stiforbindelse.
- En LAR-løsning integret med leg, for at skabe aktivitet langs med den tværgående sti.
- Kunstnerisk brug af belysning langs stierne kan skabe større tryghed og identitet.
- Et stiforløb langs en bygningens kantzone skal beskytte fædsel på parkeringsarealer.
Udvalgte hovedord:
Bløde trafikanter, belysning, orientering
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PARKERINGSZONER

a. Sti mellem parkeringsareal og bygning

b. Parkeringsareal ved bygning

Utryg P-plads

Problemer med bilos
c. Parkeringsareal med beplanting

Udfordringer ifølge beboerne
- Mangel på belysning i parkeringsarealerne skaber utryghed.
- Træers rødder placeret langs med parkeringsarealerne ødelægger kloaknettet.
- Os fra parkeringsarealerne tæt ved bygningerne trænger ind i lejlighederne.
- Facader vendt mod parkeringsarealerne bliver markante ´bagsider´ uden aktivitet.
- Parkeringsarealerne optager meget plads og opleves meget monotome.
Potentialer ifølge beboerne
- Parkeringsarealerne opleves som tilstrækkelige i antal og der ønskes ikke flere p-pladser.
- Mulighed for at flytte parkeringspladser tættere på vejen og skabe en grøn kantzone langs
med bygningerne. Dette vil mindske mængden af os tæt på bygningerne, samt skabe en
zone med mulighed for ophold.
- Større brug af belysning på for at skabe tryghed på parkeringsarealerne.
- Vægudsmykning langs facaderne mod parkeringsarealerne kan være identitetsskabende.
- En begrønning af parkeringsarealerne med integreret LAR.
Udvalgte hovedord:
Tryghed, belysning, natur
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GÅRDRUM

10-14 år
a. Åbent siddeområde

1-4 år

b. Legeplads og siddeområde

4-8 år

Gårdrum

c. Legeplads og siddeområde

Udfordringer ifølge beboerne
- Der mangler mindre hyggekroge i gårdrummene.
- Der mangler overdækkede udendørsarealer til siddepladser og fællesaktiviteter.
- Støj fra legeområder slynges i gårdrummene.
- Underjordisk sikkerhedsrum udfordrer muligheden for beplatning med stort rodnet.
- Halvdelen af grillområderne er placeret i skyggen hvilket skaber trængsel ved dem
placeret i sol. Røg fra grillområderne er samtidig til gene for beboerne.
- Gårdenes legepladser henvender sig ikke til en bred aldersgruppe.
Potentialer ifølge beboerne
- En flytbar pavillon til events, samlinger og højtidsfejring.
- Fordelagtig flytning af grillområder til solområder uden at være til gene for beboerne.
- Grøn afskræmning kan skabe rumlighed i gårdrummet.
- En supplering af læringsbetonede legeredskaber til de eksisterende legeområder.
- Faste siddemøbler kan definere rum og kanter i gårdrummet.
- Reetablering af det gamle gadekær og udvidelse af byhaverne.
- Områder med selvdrift, og plads til private initiativer såsom: afgrøder, høns, drivhus osv.

Udvalgte hovedord:
Mødested, intimitet, aktivitet til forskellige aldersgrupper.
17
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KANTZONER

a. Grøn kantzone med lukket facade

b. Kantzone med åben kantzone ved sti

Passive arealer

Lukkede facader
c. Kantzone med lukket facade

Udfordringer ifølge beboerne
- Kantzonen mellem bygning og parkeringsarealer opleves mørk og utryg.
- Inaktiv kantzone ud til det tværgående stiforløb.
- Monofunktionel kantzone langs parkeringsarealerne.
- Høje hække virker afskærmende men også afvisende for besøgende.
- Manglende belysning skaber utryghed.
Potentialer ifølge beboerne
- Kantzoner med de åbne facader er af inviterende karakter.
- Aktivering af kantzone langs parkeringsarealer ved at flytte parkering ud til vejen.
- Grønt areal med sansehave og ophold for børn og voksne skal invitere besøgende ind.
- Åbning af facade i underetagen til eksempelvis erhverv eller værksted kan skabe aktivitet.
- Et halvtag placeret på den lukkede facade i kantzonen kan invitere til ophold.
- Kunst og lys udsmykning på den lukkede facade i kantzonen.
- LAR med fokus på leg for at aktivere kantzonen.
Udvalgte hovedord:
Belysning, aktivitet, identitet
18
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MØDESTEDER

a. Mødested i den grønne plæne

Tidligere gadekær

Genbrugsstation

Vaskeri
b. Mødested ved genbrugsstationen

Mødesteder

c. Mødested ved Dagli’ Brugsen

Udfordringer ifølge beboerne
- Man føler sig beskuet i fællesarealerne.
- Mangel på siddemøbler, som ikke er flytbare.
- Mangel på overdækkede mødesteder.
- Mangel på mødesteder på tværs af gårde.
- Der er områder, som er blevet utilsigtede mødesteder for udefrakommende for udveksling af stoffer, hvilket skaber et utrygt miljø.
- Mangel på mødesteder som inviterer til ophold og møder på tværs af gårde og brugere.
Potentialer ifølge beboerne
- Overdækkede siddeområder.
- En fast plads for events og samlinger.
- Flere bænke langs med stiforløbene.
- Eksisterende mødesteder såsom vaskeriet, genbrugsstationen og værkstedsbygning.
- Steder med læ og beplantning.
Udvalgte hovedord:
Fællesskab, intimitet, overdækning
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OPSAMLING

Borgerworkshoppen gav indblik i eksisterende
udfordringer og potentialer for Hørgården I og
II.
Den største udfordring er manglende byrumshierarki for pladser og stiforbindelser samt
private og offentlige områder. Der er for lidt
differentiering til at skabe lokal identitet og til
at kunne orientere sig i området. Der mangler
et fælles et mødested til fælles arrangementer
for alle i Hørgården. Den tværgående stiforbindelse fra Amagerfælledvej til Brydes Allé er
for ensformig og uden samlende aktiviteter.
Parkeringsarealerne er ligeledes store og uden
rumlige oplevelser eller forbindende stiforløb.
Gårdrummene mangler hierarki mellem
privat og offenligt zoner samt intimitet, flere
opholdsmuligheder og aktiviteter for alle aldre.
Herudover er der en udfordring med byrummene langs med de lukkede facade både ind
mod gårdrummene og parkeringsarealerne.
De monotome og lange facadeforløb er grå
og huser ikke anden aktivitet end cykelparkering i gårdrummene og mod Brydes Allé
og Amagerfællesvej bilparkering eller grønne
passive arealer.
Endeligt er der portgennemgangen fra den store
nordliggende parkeringsareal mod Sundholm
Syd og gårdrummet til Hørgården II, som er
gemt væk bag bilparkering og træer.
Workshoppen resulterede derfor i fire indsatsområder for Hørgården l og ll, som danner
grundlaget for det videre arbejde.
Indsatsområderne er udvalgt i forhold til at
skabe merværdi for Hørgården, i både et nutidigt og et fremtidt perspektiv. Der er prioriteret
efter største effekt for området under ét, samskabelse af projekternes endelige udformning
med beboerne samt byrumstælling før og efter
etablering af de forskellige indsatsområder.
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De fire indsatsområder er:
• Den tværgående stiforbindelse
• Parkeringsarealerne
• Gårdrummene
• Porten
I det følgende behandles de fire indsatsområder
i prioriteret rækkefølge på baggrund af en vurdering af indsatsområdets værdi for området.
Et løft af den tværgående stiforbindelse og
parkeringsarealerne vurderes som afgørende
for at nå 3B og kommunens visioner for Hørgården. Disse indsatsområder diskuteres derfor med tegningsmateriale på mulig fremtidig
udformning. De to øvrige indsatsområder foldes
ud med billedemateriale. Til sidst i dokumentet
diskuteres udviklingen af områdets kantzoner,
som inspiration til tilvalg.

Punkt 13, Bilag 1: Bilag 1 - Foreløbig ansøgning.pdf

PARKERING
Port

Gårdrum
Kantzoner
TVÆRGÅENDE STIFORBINDELSE

Mødesteder

Indgangspartier

FYSISK HELHEDSPLAN
TVÆRGÅENDE STIFORBINDELSE
PARKERINGSAREALER
GÅRDRUMMENE
KANTZONER
PORTEN
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TVÆRGÅENDE STIFORBINDELSE / INTRO
VISION
Hørgården skal være et trygt område at færdes i
for beboere og besøgende. Som afgørende led i
denne vision, er en opgradering af den tværgående sti til et aktivt og inviterende byrum. Stien
har potentiale til at fungere som et stærkt bindeled mellem mellem bydelene Ørestad nord og
Amagerbro. Som et aktiv for både beboerne og
besøgende er den tværgående sti af afgørende
betydning for at bryde med områdets isolation.
Hørgården er i dag jf. det øvrige karrébebyggelser i området et meget stort beboelsesområde
uden gennemgående veje og med gårdrum, der
er dobbelt så store som nabokarréerne.
Området er opført med en tværgående sti, som
forbinder Amagerfælledvej med Brydes Allé.
Stien er et vigtigt bindeled i området, da den
sikrer tilgængelighed mellem skole, arbejdspladser, parkering og udendørs ophold.
Stien er karakteriseret ved at være monoton
med nedslidt belægning, uden belysning og
med afspærrende bom mod Amagerfælledvej.
Der er ingen aktiviteter tilknyttet stien eller
offentlige indgangspartier fra boligerne.
DEN TVÆRGÅENDE STI
Stien skal fungere som en oplevelsessti, der
forbinder på tværs af området til de omkringliggende områder, og som tilbyder ophold af
varierende karakter.

Facader og områder ud mod stien ’åbnes op’ så
vidt muligt, så der skabes så mange aktive og
åbne facader og rum mod stien som muligt jf.
fig. A.
Den deles op i to overordnet zoner med to
forskellige karakterer - en grøn og frodig zone
og en aktiv zone jf. fig. B.
Herudover vil der være forskellige rumlige
sekvenser skabt på baggrund af de omkringliggende bygninger og landskab, hvor der er
mødesteder og forbindelser på tværs af området
jf. fig. C
STIFORLØBET
På illustration af stiforløbet på s. 23 ses selve
stiforløbet. De forskellige rumforløb bekrives
nedenunder jf. tallene 1 - 5 på illustrationen.
1. + 5. Ankomstområderne
Ankomstområderne er præget af træer og
fælles aktiviteter som multibaner, pétanque og
genbrugsstation.
2. Stien
Stien har et bølget forløb med cykelbane i
midten og fortov i varierende bredder som
giver mulighed for ophold langs med stien.
Selve forløbet har en grøn karakter mod
Amagerfælledvej indtil midten af stien. Herfra
går den over i en mere urban aktivitetszone med
leg- og opholdsfaciliteter.
3. Fælles samlingssted
I midten af stien er der lavet et fælles samlingssted, hvor der før i tiden var et slags ’gadekær’.
Samlingspunktet er stedet, hvor hele Hørgården
kan mødes til fælles arrangementer året rundt.
Der er mulighed for overdækning af pladsen.
Den er lavet til at rumme skøjtebane, koncerter
og kulturelle indslag.
4. Kantzonen
Arealet mellem stien og bygning angivet med tal
4 er den aktive zone med belægning og legefaciliteter, som opfordrer til parkour, boldspil mv.
Lokalerne mod nord i bygningen indrettes med
værkstedsfaciliteter, fælleslokaler, udstilling mv.
for at få den lukkede stueetage åbnet og gjort
aktiv.

1 tværgående hovedsti gennem Hørgården
13 veje i nærliggende karréområde
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Ophold mod grøn væg

Ungdomsklub

Eks. bane

VEJ
AMAGERFÆLLED

Multibane

Gangsti
Cykelsti, dobbelrettet
Tæt beplantning,
skyggetræer

Hængekøjer

Frugtlund og
dyrkningshaver

Eks. beplantning

Drivhus
Eks. haver gøres
stedsvis større

Bænk
Frodigt, stille rum

Eks. haver
BRYDES ALLÉ

1

Petanque,
Grusbelægning, Eks. skur
bede med
lysåbne træer,
Sti
blomstrende effektbelysning
beplantning

Grøn zone
Bænk

2

Bænk

Bænk

Eks. terræn
Eks. opholdsrum
Eks. parkering

CYKELBANE/LEG
Trampoliner og gynge
SAMLINGSPUNKT,
Sænket, effektbelysning,
pæle til etablering af
overdækning

3

Cykelstation,
reperation
Udendørs arbejdsplads,
fleksibelt areal

4

Tag og byt
- station

5

Eks. genbrugsstation

Eks. genbrugsstation

Eks. genbrugsstation

Frugtlund og
dyrkningshaver

ILLUSTRATION AF STIFORLØBET

A

C

HENVENDELSE MOD DEN TVÆRGÅENDE
STI
Omkringliggende bebyggelse og byrum
henvender sig mod den tværgående
forbindelse. Afvisende kanter i form af
lukkede stueetager bør undgås. På udvalgte
steder kan bebyggelsen åbnes op
Fig. A

INDDELING I ZONER

A

C

A

C

Fig. B

Den tværgående forbindelse inddeles i zoner med forskellig karakter:
Zone 1: En rolig zone, hvor beplanting danner ramme om opholdspladser og mindre
mødesteder. Her kan forbipasserende betragtes. Beplantningen vælges med fokus
på sanselighed.
Zone 2: En aktiv zone med forskellige aktiviteter.

SEKVENSER AF RUM OG PASSAGER I DEN
TVÆRGÅENDE FORBINDELSE

Fig. C
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Ophold mod grøn væg

Multibane

A

Sti

Petanque,
Grusbelægning, Eks. skur
bede med
lysåbne træer,
blomstrende effektbelysning
beplantning

Gangsti
Cykelsti, dobbelrettet
Tæt beplantning,
skyggetræer

Eks. haver gøres
stedsvis større

Bænk
Frodigt, stille rum

Bænk

Bænk

Eks. terræn
Eks. opholdsrum
Eks. parkering

Frugtlund og
dyrkningshaver
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Eks. bane

Eks. beplantning

Drivhus

Eks. haver
Grøn zone

D

Bænk

B

SAMLINGSPUNKT,
Sænket, effektbelysning,
pæle til etablering af
overdækning

CYKELBANE/LEG
Trampoliner og gynge

C

BRYDES ALLÉ

Hængekøjer

Ungdomsklub

Frugtlund og
dyrkningshaver

Cykelstation,
reperation
Udendørs arbejdsplads,
fleksibelt areal

Tag og byt
- station

Eks. genbrugsstation

Eks. genbrugsstation

Eks. genbrugsstation

NORD
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TVÆRGÅENDE FORBINDELSE / REFERENCER
A - ANKOMSTRUM

Indfarvet asfalt som belægning

Petanquebaner

Beplantede vægge skal viderføre
det grønne forløb på facaden.

Bænke skal invitere til ophold og
hvil langs stien.

Højtids- og kulturfejring

Events såsom koncerter

Farverige gynger

‘Byg-selv-bane’ til rulleskøjter
og løbehjul.

B - CENTRALT SAMLINGSSTED

Midlertidig skøjtebane

Etablering af overdækning i fbm.
events

C - RUM FOR LEG OG AKTIVITET

Asfaltbakker til cykel, løbehjul,
leg

Trampoliner til leg, store som
små

D - AKTIVITETSRUM VED STIEN OG GENBRUGSSTATIONEN

Soteringsreol, genbrug af byggematerialer
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Eventspace - Afholdelse af
byttebørs marked

Udendørs arbejdsplads til
retrash og upcycling

Eventspace - undervisning i
grøn omstilling og upcycling
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HØRGAARDEN

TVÆRGÅENDE
FORBINDELSE / ANLÆGSPRIS
Økonomisk estimat
Skitseprojekt
Dato: 02.11.2018

PRISOVERSLAG
Tværgående stiforbindelse

Antal Enhed

Belægning - høj kvalitet - støbt beton, natursten, klinker
Høj slidstyrke, lav driftsomkostning - inkl. Opbygning

1200

m²

2.500 kr.

3.000.000 kr.

Belægning - standard - asfalt, betonfliser

2200

m²

800 kr.

1.760.000 kr.

Belægning - lav kvalitet - grus
Lav slidstyrke, høj driftsomkostning - inkl. Opbygning

1000

m²

500 kr.

500.000 kr.

Beplantning - Bunddække, høj kvalitet - stauder, græsser, regnbede
Regnvandshåndtering, stærk immun, biodiversitet
Slidstyrke og driftsomkost. varierer efter sammensætning

700

m²

600 kr.

420.000 kr.

Beplantning - Bunddække, lav kvalitet - plænegræs, vild eng
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning

800

m²

350 kr.

280.000 kr.

Træer - Høj stammeomkreds, flerstammede - Fyrtræer, frugttræer, karaktertræer30
Merværdi, tryghed, biodiversitet, varmehåndtering

stk

20.000 kr.

600.000 kr.

Træer - Medio stammeomkreds - løvtræer, frugttræer
Merværdi, tryghed - inkl. Opbinding

50

stk

10.000 kr.

500.000 kr.

1

sum

1.200.000 kr.

1.200.000 kr.

Inventar - standardprodukter - bænke, skraldespande, ledelinjer
Inkl. Montering

1

sum

600.000 kr.

600.000 kr.

Belysning - specialbelysning - master med spots, effektbelysning
Inkl. Montering

20

stk

30.000 kr.

600.000 kr.

Belysning - standard - parkarmatur, pullerter
Inkl. Montering

50

stk

8.000 kr.

400.000 kr.

700

lbm

*
Inventar - specialdesign - trædæk, møbler, leg&bevægelse, dyrkningshaver
Karakterskabende - inkl. Montering
*

Samskabelsesproces, rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads,
Kant
mellem belægning
og beplantning
terrænbearbejdning
mm.
Estimeret pris i alt
i alt inkl. Moms.

Enhedspris

400 kr.

Samlet pris

2.900.000 kr.
280.000 kr.
13.040.000 kr.

16.300.000 kr.

Obs. Medregnet er ikke transformation fra lukkede stueetager til åbne stueetager. Hvis beboerne vælger dette, vil en nedprioritering af andre tiltag være
nødvendig i forhold til financiering.

Arealer til beregningsgrundlag:
Beplantning, høj kvalitethøj kvalitet
Beplantning,
Beplantning, lav kvalitetlav kvalitet
Beplantning,
Belægning, høj kvalitet
Belægning,
høj kvalitet
Belægning, standardstandart
kvalitet
Belægning,
kvalitet
Belægning, lav kvalitet
Belægning,
lav kvalitet

Beplantning, høj kvalitet
Beplantning, lav kvalitet
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PARKERINGSAREALER
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PARKERING / INTRO

VISION
Hørgården er i dag omkranset af afvisende parkeringsarealer. Det er visionen at løfte parkeringsarealerne for at skabe en række inviterende byrum
ved ankomst til området med særlig fokus på bløde
trafikanter. En blødere overgang mellem Hørgården
og den omkringliggende by kan medvirke til at
bryde med områdets isolation.
Hørgården er omringet af nedslidte parkeringsarealer mod Amagerfælledvej, Sundholm Syd og Brydes
Allé. Parkeringsarealerne er i dag indrettet på
bilisternes præmisser, og er det første man møder
ved ankomst til området.
Der er konstateret problemer med salg af stoffer
ved indgangspartierne til gårdrummene i nord mod
Amagerfælledvej og i syd mod Brydes Allé.
Parkeringsarealerne ligger her tæt op ad facaderne,
hvilket giver bilos ind ad vinduerne til lejemål på
første sal mod Sundholm og Brydes Allé. Her opleves det også utrygt og uattraktiv at gå på gangstien
langs med de lukkede facader i stueetagen, som
vender ud mod parkeringsarealerne.
Et grønt bælte langs de lukkede facader forslåes
etableret samt en inddeling af parkeringsarealerne
i zoner med to forskellige belægninger. Zonerne
underinddeles af mindre stier med hævet belægning. En ny trærække langs med veje er med til at
skabe en grøn identitet og en allékarakter.
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PARKERING / NORD, MOD AMAGERFÆLLEDVEJ

Fortov
Allébeplantning
AMAGERFÆL
LEDVEJ

Let hævet area
l,
trafikdæmpn
ing

Fortov

BEBOERHUS

Fortov
Kørebane
Antal P-pladse

r: 163 stk.

Beplantningszon

e

BYGNING
Port
BYGNING

Parkeringsarealet mellem Hørgården II og
Sundholm forslåes omorganiseret til to vejforløb
med en hovedsti, som går på tværs parkeringsarealet fra pladsen syd for Fabrikken for Kunst og
Design gennem porten til Hørgården II. På den
måde deles parkeringsarealet op i to områder,
som ydeligere inddeles i flere mindre dele ved
hjælp af mindre tværgående stier, som giver
mulighed for at færdes på tværs af området.
Stierne generelt markeres ved anden belægning, som er hævet jf. kørearealet for at være
fartdæmpende.
Den eksisterende gangsti langs den nord-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Nord

vendte og lukkede facade foreslås fjernet. I
stedet ledes gående mod et nyt fortov langs
Amagerfælledvej eller mod gårdrummets sydvendte gangsti.
Porten gennem Hørgårdens II nordliggende
bygning er med den nye omdisponering af
parkeringsarealet blevet synlig og tydeligt
forbindelsesled mellem Sundholm Syd og
Hørgården II. Der placeres belysning som er
med til at skabe øget tryghed om aftenen og de
sene nattetimer - også ved indgangspartierne til
gårdrumme.
EKSISTERENDE FORHOLD
Parkeringen er i dag delt op vinkelret, med biler foran porten og
uden stiforbindelser.

NYE TVÆRFORBINDELSER
Der etableres flere tværgående stier og en hovedsti hen til porten til
Hørgården II omkranset af træer.

TO ZONER MED HVER SIN BELÆGNING
Parkeringsarealet inddeles i to zoner med forskellige belægninger
for at bryde rummets skala ned og skabe identitet til parkeringsarealet. En stiforbindelse langs med Amagerfælledvej mod Sundholm
etableres.

GRØN BUFFER
En grøn zone etableres langs med bebyggelsens lukkede facade
mod nord. Den fungerer som en grøn buffer, der skaber afstand
mellem bebyggelsen og p-pladser.
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PARKERING / ANLÆGSPRIS
PRISOVERSLAG
Parkeringsplads - nord

Antal

Enhed

Enhedspris

m²

2.500 kr.

m²

800 kr.

2.960.000 kr.

Belægning - lav kvalitet - grus
Lav slidstyrke, høj driftsomkostning - inkl. Opbygning

m²

500 kr.

-

kr.

Beplantning - Bunddække, høj kvalitet - stauder, græsser, regnbede
Regnvandshåndtering, stærk immun, biodiversitet
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning

m²

600 kr.

-

kr.

900

m²

350 kr.

315.000 kr.

0

stk

20.000 kr.

-

23

stk

10.000 kr.

230.000 kr.

stk

5.000 kr.

-

1.200

lbm

150 kr.

180.000 kr.

40

stk

12.000 kr.

480.000 kr.

400

lbm

Belægning - høj kvalitet - støbt beton, natursten, klinker
Høj slidstyrke, lav driftsomkostning - inkl. Opbygning
Belægning - standard - asfalt, betonfliser
Høj slidstyrke, medio driftsomkostning - inkl. Opbygning

Beplantning - Bunddække, lav kvalitet - plænegræs, vild eng
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning
Træer - Høj stammeomkreds, flerstammede - Fyrtræer, frugttræer, karaktertræer
Merværdi, tryghed, biodiversitet, varmehåndtering - inkl. Opbinding
Træer - Medio stammeomkreds - løvtræer, frugttræer
Merværdi, tryghed - inkl. Opbinding

3700

Træer - Lille stammeomkreds - løvtræer, buske
Tryghed - inkl. Opbinding

Inventar - standardprodukter - opstribning, thermoplast
Inkl. Montering
Belysning - standard - parkarmatur
Inkl. Montering
Kant mellem belægning og beplantning

Samskabelsesproces, Rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads mm.

400 kr.

Samlet pris

-

kr.

kr.

kr.

160.000 kr.

1.300.000 kr.

Estimeret pris i alt

5.625.000 kr.

i alt inkl. Moms

7.031.250

OBS! Estimatet inkluderer ikke:
Rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads
Terrænbeardejdning, rydning, afsætning, landinspektøropmåling
Tekniske installationer, vvs, rørføringer for kabler o.l.
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PARKERING / ØST, MOD BRYDES ALLÉ

Eksisterende
genbrugsstation

Parkeringsarealet inddeles i to zoner med forskellige
belægninger for at skabe identitet. Der etableres en
trærække mod Brydes Allé og en grøn buffer langs
med de lukkede facader samt tværgående stiforbindelser og ankomstpladser.

Eksisterende
genbrugsstation

1. EKSISTERENDE FORHOLD
2. NYE TVÆRFORBINDELSER
Foran porten etableres et
bredt fodgængerareal omkranset af træer, som ankomstareal. En række mindre
stier markerer tværgående
fodgængerforbindelser.

P

P

Ind - og ud kørsel

1.

Antal P-pladser 191 stk.

2.
3. TO ZONER MED
HVER SIN BELÆGNING
Parkeringsarealet inddeles
i to zoner med forskellig
belægning, som en måde at
bryde rummets skala ned.
4. GRØN BUFFER
En grøn stiforbindelse etableres mod bebyggelsen. Zonen
fungerer som en grøn buffer,
der skaber afstand mellem
bebyggelse og P-pladser.

Grusplads,
effektbelysning
af træer
Eks. træer
bevares omkransende
hæk fjernes

Visuel
forbindelse til
Peder Lykkes
vej

Eks. beplantning
Busstoppested

PEDER

LYKKES

VEJ

Nord
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PARKERING / ANLÆGSPRIS

Parkeringsplads - syd
PRISOVERSLAG

Antal

Enhed

Enhedspris

m²

2.500 kr.

m²

800 kr.

5.520.000 kr.

Belægning - lav kvalitet - grus
Lav slidstyrke, høj driftsomkostning - inkl. Opbygning

m²

500 kr.

-

kr.

Beplantning - Bunddække, høj kvalitet - stauder, græsser, regnbede
Regnvandshåndtering, stærk immun, biodiversitet
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning

m²

600 kr.

-

kr.

900

m²

350 kr.

315.000 kr.

0

stk

20.000 kr.

-

28

stk

10.000 kr.

280.000 kr.

stk

5.000 kr.

-

1.200

lbm

150 kr.

180.000 kr.

40

stk

12.000 kr.

480.000 kr.

1000

lbm

Belægning - høj kvalitet - støbt beton, natursten, klinker
Høj slidstyrke, lav driftsomkostning - inkl. Opbygning
Belægning - standard - asfalt, betonfliser
Høj slidstyrke, medio driftsomkostning - inkl. Opbygning

Beplantning - Bunddække, lav kvalitet - plænegræs, vild eng
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning
Træer - Høj stammeomkreds, flerstammede - Fyrtræer, frugttræer, karaktertræer
Merværdi, tryghed, biodiversitet, varmehåndtering - inkl. Opbinding
Træer - Medio stammeomkreds - løvtræer, frugttræer
Merværdi, tryghed - inkl. Opbinding

6900

Træer - Lille stammeomkreds - løvtræer, buske
Tryghed - inkl. Opbinding

Inventar - standardprodukter - opstribning, thermoplast
Inkl. Montering
Belysning - standard - parkarmatur
Inkl. Montering
kant mellem belægning og beplantning
Samskabelsesproces, rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads, terrænbearbejdning mm.
Estimeret pris i alt

i alt inkl moms

400 kr.

Samlet pris

-

kr.

kr.

kr.

400.000 kr.
2.500.000 kr.
9.675.000 kr.

12.093.750 kr.

OBS! Estimatet inkluderer ikke:
Rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads
Terrænbeardejdning, rydning, afsætning, landinspektøropmåling
Tekniske installationer, vvs, rørføringer for kabler o.l.
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PARKERING / VEST, MOD AMAGERFÆLLEDVEJ

VISION
P-pladserne omdisponeres så p-pladser mod
den tværgående sti ved gavlene fjernes. Hermed
skabes et mere indbydende rum ved ankomst
fra Amagerfælledvej.
Ved siden af gavlrummet etableres en mulitibane, som medfører nedlæggelse af ni parkeringspladser. Banen er med til at lave et aktivt
byrum og en buffer mod vejen.

1.

2.

1. EKSISTERENDE FORHOLD

2. ANKOMSTRUM
Parkeringspladser omdisponeres,
så der skabes et opholdsrum til
den tværgående stiforbindelse
gennem området. Træer etableres
for at danne et grønt opholdsrum og allétræer langs med
Amagerfælledvej for at skabe en
grøn afgrænsning til området.

3.

34

3. TO ZONER
Parkeringsarealet inddeles i to zoner
med forskellige belægninger for at
bryde rummets skala ned og skabe
identitet. Der etableres en tværgående sti som markerer inddelingen.

Nord
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PARKERING / ANLÆGSPRIS

Parkeringsplads - vest
PRISOVERSLAG

Antal

Enhed

Enhedspris

m²

2.500 kr.

m²

800 kr.

2.000.000 kr.

Belægning - lav kvalitet - grus
Lav slidstyrke, høj driftsomkostning - inkl. Opbygning

m²

500 kr.

-

kr.

Beplantning - Bunddække, høj kvalitet - stauder, græsser, regnbede
Regnvandshåndtering, stærk immun, biodiversitet
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning

m²

600 kr.

-

kr.

Beplantning - Bunddække, lav kvalitet - plænegræs, vild eng
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning

m²

350 kr.

-

kr.

stk

20.000 kr.

-

kr.

Træer - Medio stammeomkreds - løvtræer, frugttræer
Merværdi, tryghed - inkl. Opbinding

stk

10.000 kr.

-

kr.

Træer - Lille stammeomkreds - løvtræer, buske
Tryghed - inkl. Opbinding

stk

5.000 kr.

-

kr.

1.200

lbm

150 kr.

180.000 kr.

Belysning - standard - parkarmatur
Inkl. Montering

40

stk

12.000 kr.

480.000 kr.

kant mellem belægning og beplantning

90

lbm

Belægning - høj kvalitet - støbt beton, natursten, klinker
Høj slidstyrke, lav driftsomkostning - inkl. Opbygning
Belægning - standard - asfalt, betonfliser
Høj slidstyrke, medio driftsomkostning - inkl. Opbygning

Træer - Høj stammeomkreds, flerstammede - Fyrtræer, frugttræer, karaktertræer
Merværdi, tryghed, biodiversitet, varmehåndtering - inkl. Opbinding

Inventar - standardprodukter - opstribning, thermoplast
Inkl. Montering

Samskabelsesproces, rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads mm.
Estimeret pris i alt

i alt inkl moms

2500

0

400 kr.

Samlet pris

-

kr.

36.000 kr.

810.000 kr.
3.496.000 kr.

4.370.000 kr.

OBS! Estimatet inkluderer ikke:
Rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads
Terrænbeardejdning, rydning, afsætning, landinspektøropmåling
Tekniske installationer, vvs, rørføringer for kabler o.l.
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PARKERING / REFERENCER

Foruden omdisponering kan Hørgårdens parkeringsarealer med fordel bearbejdes med fokus
på belægninger, belysning og begrønning. Her
ses referencer på, hvordan sti og parkeringsarealer kan se ud.

Eksempel på begrønning af forskønning af asfaltflade

Eksempel på markering af fodgængerzoner

Eksempel på begrønning af P-pladser

Eksempel på begrønning af P-pladser

36
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GÅRDRUMMENE
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GÅRDRUM / TILTAG

VISION
Hørgårdens gårdrum bærer på flere niveauer
præg af en mangel på hiararki: Da gårdrummene er åbne for udefrakommende, er grænsen
mellem, hvad der er privat og offentligt, uklar.
Hørgårdens gårdrum bør udvikles med fokus på
at skabe en klarere grænse mellem det offentlige og private liv.
Hørgårdens gårdrum mangler en klar variation
mellem intime, lukkede rum og store, åbne rum.
Ligeledes mangler der et klart hierarki i udbuddet af mødesteder og der bør arbejdes med en
tydeliggørelse af, hvem rummene henvender
sig til: Er der tale om et mødested på tværs af
gårdrum, eller mindre opholdssteder målrettet
specifikke opgange.

Det er ønsket, at der skal ske en optimering af
gårdrummene ved at opgradere byrumsinventar,
så der er noget for alle aldersgrupper i hvert
gårdrum.
Der foreslås:
• Grillområderne omplaceres efter solhold
så man kan grille om aftenen. De etableres
som små øer, hvor man kan mødes og holde
fælles middage.
• Der etableres byhaver som passes af
beboerne.
• Siddemøbler af forskellige art anbringes i
forbindelse med forskellige legeaktiviteter
for at danne ophold og en rumlig opdeling.

AKTIVITETER I GÅRDRUMMET

Eksempel på alternativ boldbane

Eksempel på øer med gynge

Eksempel på hinkebane med tal

Eksempel på fælles grillområde med overdækkede sidearealer
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GÅRDRUM / TILTAG

BYHAVER

Eksempel på byhaver indrammet af beplantning

Eksempel på en dyrknings-dome, et alternativ til drivhuse. Bygningsværket kan fungere som et fyrtårn i området.

SIDDEMØBLER

Eksempel på overdækket siddeareal

Eksempel på siddekant som definerer et rum

Eksempel på en bænk som er integreret i beplantningen

Eksempel på siddeplint som en del af belægningen

39
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Privat have

Græsplæne

Sti

GÅRDRUM / BEPLANTNING
EKSISTERENDE FORHOLD

Bygning
Haveside

MULIG FREMTIDIG UDFORMNING

Bygning
Indgangsside

Bygning
Haveside
Privat
have
Privat
have

Græsplæne
Slået græsplæne

Sti Privat
Privathave
have “Buffer”
Sti
Græsplæne
og områder
Grøn buffer
Græsplæne
og med
områder med
rumskabende beplantning
og sti
rumskabende beplantning, evt. terEvt. terrænformationer

rænformationer

Beplantningen i Hørgården bærer præg af
åbne vidder, hvilket skaber et godt udsyn fra
lejlighederne. Beplantningen fremstår dog
ensarted med store arealer af slået græs. Der er
mangel på oplevelsesrigdom og variation i de
grønne rums skala. Der ligger således et stort
potentiale i at udvikle gårdrummene med fokus
på sanselighed, oplevelsesværdi.

Der foreslås:
• Varieret beplantning
• Rumskabende træer og bede
• Grønne nicher

Bygning
Haveside

Bygning
Indgangsside
Privat have “Buffer” Sti

Græsplæne og områder med
rumskabende beplantning
Evt. terrænformationer

Sti

Eksempel på lavere beplantning, der skaber rum og samtidig
tillader udsyn og overblik

Eksempel på lavere beplantning, der skaber rum og samtidig
tillader udsyn og overblik

Eksempel på ophold i grønne nicher med læ og sanselighed

Eksempel på rumskabende beplantning i form af træer, der opdeler gårdrummet i zoner.
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GÅRDRUM
/ ANLÆGSPRIS
HØRGAARDEN
Økonomisk estimat
Skitseprojekt
Dato: 02.11.2018
Gårdrummene
PRISOVERSLAG

Antal

Enhed

Enhedspris

Samlet pris

Belægning - høj kvalitet - støbt beton, natursten, klinker
Høj slidstyrke, lav driftsomkostning - inkl. Opbygning

1200

m²

2.500 kr.

kr. 2.200.000

Belægning - standard - asfalt, betonfliser
Høj slidstyrke, medio driftsomkostning - inkl. Opbygning

2200

m²

800 kr.

kr. 1.300.000

Belægning - lav kvalitet - grus
Lav slidstyrke, høj driftsomkostning - inkl. Opbygning

1000

m²

500 kr.

kr. 350.000

Beplantning - Bunddække, høj kvalitet - stauder, græsser, regnbede
700
Regnvandshåndtering, stærk immun, biodiversitet
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning

m²

600 kr.

kr. 320.000

Beplantning - Bunddække, lav kvalitet - plænegræs, vild eng
800
Slidstyrke og driftsomkostning varierer efter sammensætning - inkl. Opbygning

m²

350 kr.

kr. 230.000

Træer - Høj stammeomkreds, flerstammede - Fyrtræer, frugttræer, karaktertræer
30
Merværdi, tryghed, biodiversitet, varmehåndtering - inkl. Opbinding

stk

20.000 kr.

kr. 400.000

Træer - Medio stammeomkreds - løvtræer, frugttræer
Merværdi, tryghed - inkl. Opbinding

50

stk

10.000 kr.

kr. 350.000

Inventar - specialdesign - trædæk, møbler, leg&bevægelse, dyrkningshaver1
Karakterskabende - inkl. Montering

sum

1.200.000 kr.

kr. 900.000

Inventar - standardprodukter - bænke, skraldespande, ledelinjer
Inkl. Montering

1

sum

600.000 kr.

kr. 420.000

Belysning - specialbelysning - master med spots, effektbelysning
Inkl. Montering

20

stk

30.000 kr.

kr. 450.000

Belysning - standard - parkarmatur, pullerter
Inkl. Montering

50

stk

8.000 kr.

kr. 330.000

700

pr m

Kant mellem belægning og beplantning

Samskabelsesproces, rådgiverhonorar, ledelse, byggeplads, terrænbearb. Mm.
Estimeret pris i alt

i alt inkl. Moms

400 kr.

kr. 200.000
kr. 2.300.000
kr. 9.750.000

12.187.500 kr.
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PORTEN
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PORTEN / INTRO

PORTÅBNING
Fra Amagerfælledvej mod Sundholm Syd ankommer man til Hørgården via en parkeringsplads, og herfra kan man via en port gå videre
ind til gårdrummet til Hørgården II. Portåbningen er lavloftet og smal, og rummet opleves
af beboerne som værende en utryg passage.
Portåbningen ligger desuden gemt bag en
række parkerede biler, og for udefrakommende er porten svær at finde. Der ligger et stort
potentiale i at etablere en mere attraktiv, identitetsstræk samt tryg ankomst til området. Der
foreslås for at man styrker belysningen og
udsmykningen evt. med spejle samt gøre porten
større.
Der er afsat 4,5 mio til porten i det samlede budget. Beløbet vil reguleres op eller ned,
afhængigt af beboernes ønsker, og hvor højt
porten prioriteres i fht. øvrige tiltag.

Eksempel på højt vertikalt portrum

Portgennemgangen afskærmes af foranstående parkering.

Eksempel på belyst portrum

Eksempel på bredt og højt portrum som inviterer med sin åbenhed
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PORTEN / FORSLAG TIL TRE TILTAG

1 / UDSMYKNING + BELYSNING
Portåbningen kan synliggøres ved etablering af lyskunst, der kan
skabe en markant og tryg entré i aften og nattetimerne. Lokale
unge eller skolebørn inviteres til at sætte deres præg på rummet
med kunstnerisk udsmykning.

2 / PORTRUM GØRES HØJERE
Ved at nedlægge et lejemål over af porten, kan porten gøres større,
så forbindelsen bliver tydeligt.

3 / PORTRUM GØRES HØJERE OG BREDERE
Ved at nedlægge et lejemål over af porten og ligeledes udvide den
mod højre skabes en markant gennemgang, som er med til at nedbryde den lange bygningskrop og skabe et visuelt kig ind i det store
gårdrum.

44
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KANTZONER

- INSPIRATION TIL TILVALG
45
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KANTZONE / INTRO

PRINCIPPER

vende by og det lokale byliv. Målet er,
at skabe levende kantzoner og aktive
stueetager, der viser synlige tegn på liv.

Det er ønsket at der planlægges, hvor der med
Kantzonerne i området varierer mellem åbne og
fordel kan ske en aktivering af lukkede facader
lukkede facader. Sidstnævnte er problematiske
fx med udsmykning eller etablering af trapper
i fht. tryghed, oplevelse af at færdes langs en
fra 1. sal og ned til de grønner arealer langs
bagside og dårlig udnyttelse af arealer. En bearmed facaderne. Eller ved at åbne facaderne op
bejdning af de i dag lukkede facader og passive
Bygningens facade
med facade
etablering af fx tværgående boliger eller
kantzoner vil gøre det nemmere for beboerne
at af bygningens
Udformningen
i menneskets og café istedet for depotrum mv.
værksted
føle sig tryg og anvende uderummene. skal tage udgangspunkt
skala og vores evne til at sanse indtryk
fra omgivelserne.

Illustration: ”Kantzoner i København,
administrationsgrundlag 2018”,
Københavns Kommune

Stueetagens funktion
Indretningen af stueetagens funktion
skal skabe samspil mellem livet i bygningen og livet i byens rum.

ts
yk

I arbejdet med byens kantzoner vurderer vi, hvordan funktioner i bygningens
stueetage kan bidrage til den omgivende by og det lokale byliv. Målet er,
at skabe levende kantzoner og aktive
stueetager, der viser synlige tegn på liv.

eer,

og

en.

v

PRINCIPPER

INTRO
Kantzonerne er en betegnelse for overgangen
I arbejdet med kantzonerne er der tre overordmellem bebyggelsen og byrummet. Visionen
nede begreb jf. Københavns Kommunes nye
Stueetagens funktion
for kantzonerne er at skabe et tydeligt hierarki
retningslinjer for kantzoner:
Indretningen af stueetagens funktion
mellem offentlige og private kantzoner. Arbejdet
skal skabe samspil mellem livet i bygmed kantzonen er et vigtigt virkemiddel i ningen og livet i byens
A/rum.Bygningens stueetage
realiseringen af visionen om at understøtte
fæl/ Udformning
af bygningens facade
I arbejdet
med byensB
kantzoner
vurderer vi, hvordan funktioner i bygningens
lesskabsdannelse og et socialt liv i Hørgården.
C
/
Indretning
af
byrummets flade.
stueetage kan bidrage til den omgi-

ens

r,
e
liv.

Lukkede facader

Åbne kantzoner med private haver

A: Bygningens facade

46

Bygningens facade
Udformningen af bygningens facade

I arbejdet med byens kantzoner vurderer vi hvilke arkitektoniske virkemidler,
vi kan anvende til at skabe variation
og afveksling i bygningens facader, og
hvordan vi kan skabe visuel kontakt
mellem livet i bygningen og livet i byen.

PRINCIPPER

Byrummets flade
Byrummets flade skal understøtte liv
og ophold langs kanten af bygningen
gennem indretning og fysisk udformning af private, halvprivate og offentlige områder i overgangen mellem
bygning og uderum.
I arbejdet med byens kantzoner vurderer vi, hvordan kantzonens flade kan
skabe rammen om hverdagsaktiviteter
og rum til fællesskab og rekreation.

B: Stueetagens funktion

C: Byrummets flade

15

Punkt 13, Bilag 1: Bilag 1 - Foreløbig ansøgning.pdf

KANTZONE / AKTIVERING AF LUKKEDE FACADER (A)

A1 / UDSMYKNING AF DEN LUKKEDE
FACADE
En udsmykning af facaden kan bestå i kunst,
effektbelysning, begrønning mm.
Lokale kunstnere, unge eller skolebørn fra
området kan inviteres til at sætte deres præg
på facaderne, hvilket kan styrke ejerskabet
til området. Som led i at skabe øget tryghed i
området, kan lysinstallationer opføres, hvilket
kan skabe identitet for området i aften- og nattetimerne. Begrønning kan f.eks. opføres i form
af salat- og krydderurtevægge eller slyngplanter
mod de belagte parkeringsarealer.
Eksempel på begrønning af lukket facade

Eksempel på lyskunst på lukket facade

Eksempel på udsmykning af lukket facade

A2 / ETABLERING AF TRAPPER
Trappenedgange kan etableres fra lejemål på
1. sal. Direkte adgang til gårdrum og eventuel
etablering af private haver er med til at give et
godt boliv for lejerne. Trapperne kan fungere
som et stærkt arkitektonisk element som er med
til at skabe liv og variation omkring de ellers
lukkede facader.

Eksempel på trapper mod lukket facade
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KANTZONE / ÅBNING AF DE LUKKEDE FACADER (B)

EKSISTERENDE

Eksempel på eksisterende udnyttelse af stueetage.

B1 / AKTIVITETSRUM, CAFÉ MV.

Eksempel på omdannelse af depotrum til lejelokaler og
forlængelse af boliger.

B2 / GENNEMGÅENDE BOLIGER

Cykelrum

Bolig

Depotrum

Indgang og trappeopgang

Lukket facade

Åben facade

Cykelrum

Bolig

Nyt lejemål

Indgang og trappeopgang

Lukket facade

Åben facade

Cykelrum
Bolig
Depotrum Indgang og trappeopgang
Nyt lejemål
Lukket facade
Cykelrum
Bolig Åben
Depotrum
Indgang og trappeopgang
Lukket facade
facade

Åben facade

Cykelrum

Åben facade

Bolig

Nyt lejemål

Indgang og trappeopgang

Lukket facade

Eksempel på en blanding af boliger og lejelokaler på tværs af
Cykelrum
Bolig
Depotrum Indgang og trappeopgang
Nyt lejemål
bygningen.
Lukket facade
Cykelrum
Depotrum
Indgang og trappeopgang
Lukket facadeBolig Åben
facade
Cykelrum

Bolig

Cykelrum
Bolig
Lukket facade

Nyt lejemål
Depotrum
Åben facade

Indgang og trappeopgang
Indgang og trappeopgang

Lukket facade
Nyt lejemål

Cykelrum
Bolig
Depotrum
Nyt lejemål
Indgang og trappeopgang
Lukket facade
Åben facade

Åben facade
Åben facade

B / ÅBNING AF DE LUKKEDE FACADER
De lukkede facader kan med fordel åbnes op på
udvalgte steder, og indretningen af stueetagen
ændres, fra depotrum eller cykelrum til en udadvendt funktion. Det kan eksempelvis ske mod den
tværgående stiforbindelse fra Amagerfællesvej
til Brydes Allé og i gavlene. Se s. 23 ’Illustration

af stiforløbet’ tal nr. 4.
Der kan indrettes små lejelokaler til enten
erhvervsmæssig brug såsom café eller bl.a. foreningslokaler osv. De nye funktioner inviterer til
aktivitet langs med facaden. Ved en punktaktivering kan man skabe en større variation i facadeudtrykket og byliv langs med facaden.

Ændring af stueetagens funktion fra depot til eksempelvis værksted eller lignende mod Den tværgående stiforbindelse
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KANTZONE / TRYGHED VED VISUEL KONTAKT (C)

Eksisterende forhold: Høj hækbeplantning foran en åben

Eksisterende forhold: Lavere hækbeplantning af åben karakter
foran en åben facade

Privat have

Privat have

Sti

Sti

Eksisterende forhold

C1 / ETABLERING AF LAVERE HÆK
Nogle steder afskærmes de private haver af
høje hække hvilket skaber et relativt afvisende
udemiljø omkring haverne. Andre steder skaber en lavere hæk en bedre forbindelse mellem
livet i haven og det omkringliggende miljø. Den
synlige indretning af haven skaber variation
og hjemlig stemning. Den lavere hæk bidrager
desuden til mere ”snak over hækken” og i sidste
ende en understøttelse af det sociale liv i området.

Privat have

Privat have

Grøn buffer

Grøn buffer

Sti

Sti

C1 og C2 / Etablering af lavere hæk og grøn buffer mod sti

C2 / ETABLERING AF GRØN BUFFER
En lavere hæk vil for nogle være udfordrende
i fht. privathed. En måde at omgåes dette kan
være at etablere en grøn buffer mellem have og
sti, så der skabes afstand til forbipasserende.
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KANTZONE / GRØN ZONE (D)

Bolig

Privat have

Grøn zone/
buffer

Sti

Skitse, grøn buffer omkring private haver

Private haver adskilt fra sti af grøntareal med LAR anlæg og
små broer

Private haver adskilt fra sti ved ved plantekasser og grøntareal
med trædesten
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Private haver adskilt fra sti ved hækmassiv

Privat have omkranset af lav beplantning direkte ud til sti
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SAMLET BUDGET /
HØRGAARDEN
Økonomisk estimat
Samlet infrastrukturprojekt
Dato: 02.11.2018
Delprojekt

Samlet pris
inkl. Moms

Tværgående stiforbindelse
Parkeringsrum Nord
Parkeringsrum Øst
Parkeringsrum Vest
Gårdrummene
Porten og indgange

16.300.000
7.031.250
12.093.750
4.370.000
12.187.500
4.500.000

I alt inkl moms

56.482.500
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OPSAMLING
Den Tværgående stiforbindelse rummer et stort
potentiale i forvandlingen fra monotont og utrygt
rum til et aktivt og inviterende byrum for beboere og
besøgende.
Som det første man møder, udgør de omkransende
parkeringsarealer Hørgårdens ansigt udadtil. En bearbejdning af parkeringsarealerne vil skabe mulighed for
at Hørgården kan møde den omkringliggende by med
et trygt og imødekommende byrum.
Tilsammen rummer et løft af de fire indsatsområder, og
i særdeleshed Den tværgående stiforbindelse og P-arealerne, et væsentligt skridt i retningen af at indfrie
ambitionerne om Hørgården som et trygt sted.

Udarbejdet af Arkitema Architects i
samarbejde med Boligforeningen 3B

Punkt 13, Bilag 2: Bilag 2 - Tidsplan for gennemførelsen af arbejdet.pdf

Hørgården 1 og 2 Infrastrukturændring -Tidsplan

Bilag 2 Tidsplan
2019

2020

2021

2022

2023

anlæg og samskabelse infrastruktur

anlæg og samkskabelse infrastruktur

indstilling BO
revidering Helhedsplan
Godkendelse LBF + ministeriet
Godkendelse afdelingsmøde
skema A
Udbudsproces
skema B
projektering
Samskabelse infrastruktur

planlægning

afkobling

modning

udviklingsprojekter
Løbende

koordinering

Anlæg afkobling
projektering udvikling
Byg

projektering udvikling
Drift

Boligsocial
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Sangergården 1 og 2 – Finansiering af udarbejdelse af supplerende undersøgelser til foreløbig helhedsplan og nybyggeri (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
Byggeudvalget den 20. marts 2019
26. marts 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Lars Madsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af supplerende undersøgelser til den foreløbig helhedsplan for afdeling Sangergården 1 samt undersøgelser i forbindelse med nybyggeri i
Sangergården 2.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at dispositionsfonden tidligere har afholdt merudgifter på ca.
70.000 kr. til udarbejdelse af foreløbig helhedsplan samt forundersøgelser af nybyggeri i
hhv. afdeling Sangergården 1 og 2. Såfremt helhedsplanen realiseres, skal midlerne finansieres af byggesagen.

2.

at der afsættes yderligere 500.000. kr. fra dispositionsfonden til udarbejdelse af supplerende undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af en foreløbig helhedsplan for afdeling
Sangergården 1.

3.

at der afsættes yderligere 150.000 kr. fra dispositionsfonden til udarbejdelse af supplerende
undersøgelser i forbindelse med afsøgning af mulighederne for nybyggeri i afdeling Sangergården 2.

Problemstilling
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.
Den 27. marts 2014 godkendte organisationsbestyrelsen, at der blev afsat 300.000 kr. til udlæg for
udarbejdelse af projektforslag og forundersøgelser. Under udarbejdelsen af projektforslaget voksede behovet for tekniske undersøgelser samtidig med at undersøgelsen af muligheden for yderlige1
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re nybyggeri i afdeling Sangergården 2 blev en del af projektet. I den forbindelse godkendte organisationsbestyrelsen, at der yderligere blev afsat 150.000 kr. til rådgiverhonorar og tekniske undersøgelser i forbindelse med både helhedsplanen i afdeling Sangergården 1 og nybyggeriet i afdeling Sangergården 2.
Sidenhen er de to projekter blevet adskilt, således at de kører selvstændig men sideløbende, da
de har to meget forskellige sagsgange og vedrører to forskellige afdelinger.
Senest godkendte organisationsbestyrelsen den 7. februar 2019, at administrationen indsender
den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden (LBF). I forbindelse med denne indsendelse, har
administrationen været i indledende dialog med LBF, der indledningsvist vurderer, at der er er basis for en helhedsplan pga. afdelingens indeliggende badeværelser. I forbindelse med LBF’s behandling af sagen, skal der dermed foretages en uvildig tilstandsvurdering af afdelingen.
Der er pt. forbrugt ca. 70.000 kr. udover de, i 2014, afsatte midler på 450.000 kr. Dette skyldes, at
der i færdiggørelsen af skitseprojektet for hhv. helhedsplanen og nybyggeriet, var behov for en
række tilretninger, der lå udover den oprindelige aftale.

Løsning
Helhedsplan i afdeling Sangergården 1
Afdeling Sangergården 1 har indledningsvist på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2018 godkendt, at administrationen indsender ansøgning om en foreløbig fysisk helhedsplan i
afdelingen til LBF, som er indsendt ultimo 2018. I en efterfølgende drøftelse med LBF, er deres
umiddelbare reaktion pr telefon på det indsendte materiale (bilag 1), at når der er tale om små indeliggende badeværelser, så er der en sag som er omfattet af støtte fra LBF. Men for at LBF kan
vurdere sagen endeligt, skal der foreligge en uvildig bygningsundersøgelse samt en miljøscreening
af ejendommen. Derfor skal der nu tilknyttes en ekstern rådgiver til at foretage hhv. en tilstandsvurdering og miljøscreening af afdeling Sangergården 1.
Det vurderes at disse supplerende undersøgelser vil beløbe sig på op til 500.000 kr. inkl. moms,
som indledningsvist foreslås finansieres af dispositionsfonden. Såfremt helhedsplanen udføres, vil
midlerne dækkes heraf. Hvis LBF og/eller afdelingen ikke godkender projektet, skal midlerne inkl.
de tidligere afholdte udgifter på 520.000 kr., svarende til i alt ca. 1,02 mio. kr. afholdes af dispositionsfonden.
Nybyggeri i afdeling Sangergården 2
I afdeling Sangergården 2 undersøges mulighederne for nybyggeri som ”infill”, hvorved den eksisterende karré-bebyggelses ”lukkes”. Der planlægges nedrivning af eksisterende fælleshus og opførelse af ny bygning med fællesfaciliteter i stueetagen – herunder fælleslokale og ejendomskontor, som evt. tænkes benyttet som fælleskontor for nordvest-afdelingerne – samt 6 nye familieboliger på 1. - 3. sal, som opføres som townhouses på ca. 110 m2 (bilag 2).
2
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Det nuværende skitseprojekt for nybyggeriet, er fremlagt for afdelingsbestyrelsen i dets nuværende
form, uden et endeligt budget. Administrationen arbejder pt. på afklaring med Københavns Kommune (KK) omkring tillægskøbesum mv., for at kunne færdiggøre budgettet og afklare om det kan
holdes inden for det givne rammebeløb udstukket af kommunen på 24.820. kr./m2 inkl. energitillæg. Når dette er endeligt på plads, skal projektet godkendes af afdelingen samt organisationsbestyrelsen.
Til at færdiggøre de indledende undersøgelser og drøftelser med KK, skal der afsættes 150.000 kr.
fra dispositionsfonden til evt. supplerende rådgivning og advokatomkostninger, samt KAB-timer.
Såfremt nybyggeriet udføres, vil udgifterne blive dækket af byggesagen.

Økonomi
Der er siden organisationsbestyrelsens godkendelse af igangsætning af forundersøgelser til helhedsplanen i afdeling Sangergården 1 er der forbrugt følgende, som skal dækkes af dispositionsfonden. Såfremt helhedsplanen realiseres dækkes udgifterne af byggesagen:
Afsatte midler i 2014
Forbrugt, primo 2019
Udestående forbrug

450.000 kr.
520.000 kr.
- 70.000 kr.

Til at færdiggøre ansøgningen om en fysisk helhedsplan i afdeling Sangergården 1 forslås det, at
der afsættes yderligere 500.000 kr. inkl. moms fra dispositionsfonden til bl.a. udarbejdelse af en
uvildig tilstandsrapport over afdelingen. Såfremt helhedsplanen realiseres dækkes udgifterne af
byggesagen:
Helhedsplan i afdeling Sangergården 1
Udarbejdelse af uvildig tilstandsrapport
Udarbejdelse af miljøscreening af ejendommen
Advokat mv.
Uforudsete udgifter
KAB timer
I alt

175.000 kr.
175.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
500.000 kr.

Til det videre arbejde med afklaring af mulighederne for nybyggeriet i afdeling Sangergården 2 forslås det, at der afsættes yderligere 150.000 kr. inkl. moms fra dispositionsfonden til bl.a. supplerende rådgivning og advokatomkostninger: Såfremt nybyggeriet realiseres dækkes udgifterne af
byggesagen:
Nybyggeri i afdeling Sangergården 2
Supplerende rådgivning og undersøgelser (rådgiverhonorar, advokat mv.)
KAB timer

75.000 kr.
75.000 kr.
3
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I alt

150.000 kr.

Videre proces
Såfremt organisationen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte proces med ekstern tilstandsvurdering af afdeling Sangergården 1 ved ekstern rådgiver.

Bilag
1. Skitseprojekt til helhedsplanen i afdeling Sangergården 1
2. Skitseprojekt til nybyggeri i afdelings Sangergården 2

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

4
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• Bilag 1 - Skitseprojekt til helhedsplanen i afdeling Sangergården
1.pdf
• Bilag 2 - Skitseprojekt til nybyggeri i afdelings Sangergården 2.pdf
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1: SKITSEPROJEKT TIL HELHEDSPLAN
Sangergården

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:
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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
mildt 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 varmekilde,
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 bal anceret 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
isolerede 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 balanceret 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.
svarende 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 om
støtte til en fysisk helhedsplan, så der i afdelingen kan
skabes gode hjem til nuværende og fremtidige beboere.
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Sangergården

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
UDEAREALER
• Grønt gårdrum med mange aktiviteter, som fx
legeplads, boldbur og drivhus
• Grønne forhaver, stor bredde mod Tornsangervej

8

FÆLLESFACILITETER
• Fælleshuset i den selvstændige bygning tilhører
Sangergården 2, men deles med Sangergården 1
• Ejendomskontor tilhører Sangergården 1, men deles
med Sangergården 2
• Hver afdeling af eget vaskeri

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

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)
• Enkle gode detaljer, klassisk dansk byggestil med røde
teglfacader og røde tegltage

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.

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

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

Punkt 14, Bilag 1: Bilag 1 - Skitseprojekt til helhedsplanen i afdeling
Sangergården 1.pdf

BOLIGSOCIALE FORHOLD I SANGERGÅRDEN 1 og 2
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 husstandsindkomst 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.

Punkt 14, Bilag 1: Bilag 1 - Skitseprojekt til helhedsplanen i afdeling
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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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BEBYGGELSESPROCENTER, FRIAREALER OG PARKERING
I forbindelse med afsøgningen af muligheden for at fremtidssikre Sangergården 1 og 2, ved at etablere boligudvidelser i det uudnyttede tagrum, samt etablere nybyggeri i
Sangergården 2 med nyt fælleshus inkl. ejendomskontor
og nye boliger, er der foretaget en indledende screening
for, hvordan dette vil påvirke afdelingernes bebyggelses- og
friarealsprocent samt parkeringskrav.
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).
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.
Derudover er rammeområdet blevet ændret undervejs i
projektet. Dette skal dog drøftes videre og afklares endeligt
med kommunen.
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										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 %*
NYBYGGERI
Sangergården 2 (Fællesareal og boliger)
- Samlet areal				
3.013 m2			
4.308 m2			- Bebyggelsesprocent			102 %			146 %			110 %
- Friarealsprocent				54 %			35 %			50 %*
SAMLET
Sangergården 1 og 2
- Samlet areal				
8.732 m2			
11.119 m2		 - Bebyggelsesprocent			
100 %			
128 %			
110 %
- Friarealsprocent				51 %			39 %			50 %*

-

150 %
40 %*

-

150 %
40 %*

-

150 %
40 %*
*for boliger

B4
B3
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1,53
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02.TV
51
1,53
Sangergården 1.pdf
Tornsangervej 16
02.TH
51
1,53
Tornsangervej 18
02.TV
Tornsangervej 18
02.TH
Tornsangervej 20
02.TV
Tornsangervej 20
02.TH
Mågevej 26
02.TV
Mågevej 26
02.TH
Mågevej 28
02.TV
Mågevej 28
02.TH
Mågevej 30
02.TV
Mågevej 30
02.TH
Rørsangervej 41
02.TV
Rørsangervej 41
02.TH
Rørsangervej 43 Eksist. bebyggelse
02.TV
Rørsangervej 43
02.TH
Rørsangervej 45
02.TV
Rørsangervej 45
02.TH
Rørsangervej 47
02.TV
Rørsangervej 47
02.TH
SUM

1

BEBYGGELSESPROCENTER, FRIAREALER OG PARKERING
PARKERING:
Jf. indledende drøftelser med Københavns
Kommune, forudsætter boligudvidelser af
eksisterende boliger i Sangergården 1 ikke
yderligere parkeringskrav.
Dog vil etablering af nybyggeri af fælleshus
og boliger udløse et parkeringskrav på 10
p-pladser jf. rammeområde B3 og B4.
Rammeområde B3 og B4 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.
Etablering af nybyggeri med fælleshus inkl.
ejendomskontor og 6 nye familieboliger i
Sangergården 2, vil udløse et parkeringskrav
på 10 nye parkeringspladser jf. rammeområde
B3 og B4 i Kommuneplan15, der foreskriver 1
plads pr. 100-200 m2.
Foreslaget viser derfor hvordan der kan
etableres i alt 15 parkeringsplader på
matriklen.

Eksist. bebyggelse
Brandvej

SANGERGÅRDEN 2
ADRESSE
BOLIG
Forhaver
Tornsangervej 2
02.TV
Tornsangervej 2
02.TH
Gransangervej 5
02.TV
Gransangervej 5
02.TH
Gransangervej 7
02.TV
Trærække
Gransangervej 7
02.TH
Gransangervej 9
02.TV
Gransangervej 9Fortov 02.TH
Rørsangervej 31
02.TV
Rørsangervej 31
02.TH
Generel
opgradering
og
tilpasning
Vej
SUM

til de nye forhold

af

M² EKS.
Fælleshus
77
1,53
62
1,53
60
1,53
51
1,53
51
1,53
51
1,53
Handicap
51
1,53
60
1,53
64
1,53
1,53
trærække65
592
15,33

p-pladser
M²15NY
TAGETAGE
65
52
51
43
43
43
43
51
54
55
501

SANGERGÅRDEN 3 (NYBYG)
ADRESSE
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Vaskeri
Fælleshus
Ejendomskontor
SUM

BOLIG
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

Parkering for nybyg1 pr. 100m²

BBR TOTAL
143,7
116,0
112,3
95,7
95,7
95,7
95,7
112,3
119,7
121,5
1108,3
Indkørsel

Evt. renovation

fra
Tornsangervej
PARKERINGSUDLÆG, PLAN 1:300

M² NYT
108,278
108,278
108,278
108,278
108,278
108,278
108,278
39,81
155,82
23,55
977,13
9,77128333

andel af
Fælleshus
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53

M² NY TAGETAGE
0
0
0
0
0
0
0

10,73
10 P‐pladser

BBR TOTAL
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
39,81
155,82
23,55

BBR
Bebygget
Matrikel 1280
2945
Sangerg.3 tagetage
177,18 m²
2. sal
219,18 m²
1. sal
253,31 m²
Stuen
219,18
sum boliger
649,67 m²
6. boliger
108,2783 m²
Sangerg.2 bygning 1
2103
Sangerg.2 bygning 2
835
Sangerg.2 bygning 3 eksist. fælleshus
75
Eksist. BBR
3013
Ny BBR
4308
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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
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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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3. SAL
Kvist

Kvist

Rum

Kvist

Rum

Kvist

Rum

Stue
Stue

Kvist

Rum

Kvist
Altan

Kvist

trappe fra 2. sal

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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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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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

31

Punkt 14, Bilag 1: Bilag 1 - Skitseprojekt til helhedsplanen i afdeling
6063 SANGERGÅRDEN1.pdf
1: SKITSEPROJEKT TIL HELHEDSPLAN
Sangergården

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
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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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INDLEDENDE GODKENDELSE AF NYBYGGERI I SANGERGÅRDEN 2
AFDELINGENS GODKENDELSE
Nærværende skitseprojekt til nybyggeri af nyt fælleshus
inkl. ejendomskontor, samt 6 nye familieboliger i
Sangergården 2, blev godkendt af Afdelingen på et Ekstraordinært Afdelingsmøde den XX. XXXXX 2019.
ORGANISATONSBESTYRELSENS
GODKENDELSE:
Skitseprojektet er ydermere godkendt til videre behandling
frem mod skema A, af 3B’s organisationsbestyrelse den
XX. XXXXX 2019.

SANGERGÅRDEN 1 og 2
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OM SANGERGÅRDEN 2

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 2
OPFØRT:
Sangergården 2 (1989)
Sangergården 1 (1945)
ADRESSER: (Sangergården 2)
Rørsangervej 33-37
Tornsangervej 4
2400 København NV
LEJLIGHEDSTYPER: (Sangergården 2)
9 stk. 1 vær. på gns.
30,0 m2 (ungdomsboliger)
15 stk. 3 vær. på gns.
77,1 m2
16 stk. 4 vær. på gns.
88,8 m2
1 stk. 5 vær. på gns.
100,5 m2
Samlet areal (41 stk.)
2.948,2 m2
UDEAREALER:
• Grønt gårdrum med mange aktiviteter, som fx legeplads, boldbur og drivhus
• Grønne forhaver, stor bredde mod Tornsangervej
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FÆLLESFACILITETER:
• Fælleshuset i den selvstændige bygning tilhører
Sangergården 2, men deles med Sangergården 1
• Ejendomskontor tilhører Sangergården 1, men deles
med Sangergården 2
• Hver afdeling af eget vaskeri
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
• Enkle gode detaljer, klassisk dansk byggestil med røde
teglfacader og røde tegltage
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 2)
Pr. 1. januar 2019
• Gns. husleje, familieboliger: 1.241,22 kr./m2/år
• Gns. husleje, ungdomsboliger: 888,80 kr./m2/år
• Henlæggelser (planlagt vedligeholdelse): 271 kr./m2/
år (gns. niveau i 3B for afdelinger opført efter 1971 er
165 kr./m2/år

MATRIKELNUMMER:
Sangergården 2: 1280
Sangergården 1: 1279 og 1281
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BOLIGSOCIALE FORHOLD I SANGERGÅRDEN 1 og 2
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.

de. 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 af
Københavns Kommune er udpeget som et udsat byområ-
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FOKUSOMRÅDER FOR FREMTIDENS SANGERGÅRDEN
For at sikre fremtidens Sangergården 1 og 2 kan opdeles i hhv. en Helhedsplan for
Sangergården 1 og nybyggeri i Sangergården 2.

NYBYGGERI (SANGERGÅRDEN 2):
•

•

•

Nybyggeri på Sangergården 2’s matrikel som infill, hvorved den eksisterende karré-bebyggelse “lukkes”. Det eksisterende fælleshus nedrives og der opføres en ny bygning med
fællesfaciliter i stueetagen og familieboliger på 1.-3. sal, som opføres som Sangergården 3,
men efterfølgende sammenlægges med Sangergården 2.
Nye fællesfaciliteter med fælleslokale, ejendomskontor og diponibelt rum i stueetagen
med bruttoareal på 220 m2. Fællesfaciliteterne skal deles med Sangergården 1 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:
Ny bygning - familieboliger
som “townhouses” på 1. - 3. sal

Sangergården 2:
Ny bygning - fælleslokale, ejendomskontor og
disponibelt rum (evt. vaskeri) i stueetagen

DEN FYSISKE HELHEDSPLAN (SANGERGÅRDEN 1):

Der er blev ultimo 2018 indsendt en ansøgning om en Foreløbig Helhedsplan til Landsbyggefonden (LBF). Afdelingen afventer pt svar fra LBF om, hvorvidt den Foreløbige Helhedsplan
kan helt eller delvist støttes, og i så fald, hvilke arbejder der kan arbejdes videre med. Helhedsplanen fokus er følgende:
Tagudskiftning med boligudvidelser:
• Etablering af større familieboliger med udvidelse af 2. sals boligerne i tagetagen, hvor
det nye tag hæves med ca. 0,5 m, men tagprofil bevares, samt etablering af nye kviste til
de udvidet familieboliger

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

Etablering af tidsvarende boliger:
• Etablering af tidssvarende større baderum, med ombygning af køkken og eventuelt
værelse, samt udskiftning af installationer
Indeklima:
• Forbedring af boligernes indeklima med etablering af nyt ventilationsanlæg
Opgange og vinduer:
• Renovering af trappeopgange, bl.a. udskiftning af belægninger, belysning, dørtelefonanlæg, vinduer samt entré- og hoveddøre.
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Sangergården 1:
Etablering af tidssvarende boliger
med større badrum
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NYBYGGERI I SANGERGÅRDEN 2
OMFANG:
• Nedrivning af eksisterende fælleshus og etablering af ny bygning med fællesfaciliter
(fælleshus og ejendomskontor) i stueetagen og i alt 6 familieboliger som townhouses
på 1.-3. sal
FUNKTIONER, FÆLLESFACILITETER:
• Nye fællesfaciliteter med fælleslokale, ejendomskontor og evt. vaskeri i stueetagen - i
alt bruttoareal ca. 220 m2
• Nyt fælleslokale på størrelse med eksisterende bruttoareal på ca. 156 m2
FUNKTIONER, BOLIGER:
• Nye familieboliger som “Townhouses” (2,5 etager rækkehuse med adgang fra trappe)
• I alt 6 nye boliger på hver ca. 110 m2
ARKITEKTUR:
• Tagprofil fra eksisterende byggeri bibeholdes
• Etagehøjderne fra Sangergården 2 gentages for at opnå et større areal i tagetagen
• Facade i samspil med eksisterende bebyggelse (Sangergården 1 og 2)
• Åben gennemgang til gårdrum, som fungerende brandvej
OM NYBYGGERIET:
• Nybyggeriet bliver opført som en Sangergården 3, men sammenlægges efterfølgende
med Sangergården 2
• Opførelsen af de nye boliger vil ikke påvirke Sangergården 2’s husleje negativt
• Omkostningerne til opførelse og drift af de nye fællesfaciliteter i stueetagen, vil blive
fordelt efter en fordelingsnøgle mellem Sangergården 1 og 2 (beregning afventer)
• Stueetagens fællesareal deles af Sangergården 1 og 2 med en udlejningsaftale
• De nye boliger vil udløse et parkeringskrav med etablering af ca. 10 nye parkeringspladser
• Der arbejdes pt. på en ny affaldshåndtering i Sangergården 1 og 2, denne vil blive
forberedt til nybyggeriet

REFERENCE: AlmenBolig+ “Sundholm Syd”
Eksempel på indgang til “townhouses” med adgang fra trappe i gården
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BEBYGGELSESPROCENTER, FRIAREALER OG PARKERING
I forbindelse med afsøgningen af muligheden for at fremtidssikre Sangergården 1 og 2, ved at etablere boligudvidelser i det uudnyttede tagrum, samt etablere nybyggeri i
Sangergården 2 med nyt fælleshus inkl. ejendomskontor
og nye boliger, er der foretaget en indledende screening
for, hvordan dette vil påvirke afdelingernes bebyggelses- og
friarealsprocent samt parkeringskrav.
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).
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. Derudover er rammeområdet blevet ændret undervejs i projektet. Dette skal dog drøftes videre og afklares
endeligt med kommunen.
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										KOMMUNEPLAN2015
					EKSISTERENDE
FREMTIDIG		
B3
B4
NYBYGGERI
Sangergården 2 (Fællesareal og nye boliger)
- Samlet areal				
3.013 m2			
4.308 m2			- Bebyggelsesprocent			102 %			146 %			110 %
- Friarealsprocent				54 %			35 %			50 %*
BOLIGUDVIDELSER
Sangergården 1 (Helhedsplan)
- Samlet areal				
5.719 m2			
6.811 m2			- Bebyggelsesprocent			99 %			110 %			110 %
- Friarealsprocent				49 %			44 %			50 %*
SAMLET
Sangergården 1 og 2
- Samlet areal				
8.732 m2			
11.119 m2		 - Bebyggelsesprocent			
100 %			
128 %			
110 %
- Friarealsprocent				51 %			39 %			50 %*

-

150 %
40 %*

-

150 %
40 %*

-

150 %
40 %*
*for boliger

B4
B3

Tornsangervej 14
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64
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1301

1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
33,72

43
95
43
95
54
119
43
95
41
92
50
112
50
112
50
112
54
120
41
92
54
119
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116
Ny52
bebyggelse116
62
138
62
138
52
116
60
134
55
121
Kantzone
1092
2427

Tornsangervej 14 til nybyggeri
02.TH
53
1,53 Sangergården
45
99
Punkt 14, Bilag 2: Bilag 2 - Skitseprojekt
i afdelings
Tornsangervej 16
02.TV
51
1,53
43
95
2.pdf
Tornsangervej 16
02.TH
51
1,53
43
95
Tornsangervej 18
02.TV
Tornsangervej 18
02.TH
Tornsangervej 20
02.TV
Tornsangervej 20
02.TH
Mågevej 26
02.TV
Mågevej 26
02.TH
Mågevej 28
02.TV
Mågevej 28
02.TH
Mågevej 30
02.TV
Mågevej 30
02.TH
Rørsangervej 41
02.TV
Rørsangervej 41
02.TH
Rørsangervej 43 Eksist. bebyggelse
02.TV
Rørsangervej 43
02.TH
Rørsangervej 45
02.TV
Rørsangervej 45
02.TH
Rørsangervej 47
02.TV
Rørsangervej 47
02.TH
SUM

1

BEBYGGELSESPROCENTER, FRIAREALER OG PARKERING
PARKERING:
Etablering af nybyggeri af fælleshus inkl. ejendomskontor og 6 nye familieboliger, vil udløse
et parkeringskrav på 10 nye parkeringspladser
jf. rammeområde B3 i Kommuneplan15, der
foreskriver 1 plads pr. 100-200 m2 (det samme
er gældende for rammeområde B4).
Ydermere foreskriver rammeområde B3 (og
B4), at såfremt en bebyggelse ligger stationsnært skal der være en parkeringsnorm på
mindst 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.
Jf. indledende drøftelser med Københavns
Kommune, forudsætter boligudvidelser af
eksisterende boliger i Sangergården 1 (helhedsplanen) ikke yderligere parkeringskrav.
Foreslaget viser derfor hvordan der kan etableres i alt 15 parkeringsplader på matriklen.

Eksist. bebyggelse
Brandvej

SANGERGÅRDEN 2
ADRESSE
BOLIG
Forhaver
Tornsangervej 2
02.TV
Tornsangervej 2
02.TH
Gransangervej 5
02.TV
Gransangervej 5
02.TH
Gransangervej 7
02.TV
Trærække
Gransangervej 7
02.TH
Gransangervej 9
02.TV
Gransangervej 9Fortov 02.TH
Rørsangervej 31
02.TV
Rørsangervej 31
02.TH
Generel
opgradering
og
tilpasning
Vej
SUM

til de nye forhold

af

M² EKS.
Fælleshus
77
1,53
62
1,53
60
1,53
51
1,53
51
1,53
51
1,53
Handicap
51
1,53
60
1,53
64
1,53
1,53
trærække65
592
15,33

p-pladser
M²15NY
TAGETAGE
65
52
51
43
43
43
43
51
54
55
501

SANGERGÅRDEN 3 (NYBYG)
ADRESSE
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Tornsangervej 8
Vaskeri
Fælleshus
Ejendomskontor
SUM

BOLIG
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

Parkering for nybyg1 pr. 100m²

BBR TOTAL
143,7
116,0
112,3
95,7
95,7
95,7
95,7
112,3
119,7
121,5
1108,3
Indkørsel

Evt. renovation

fra
Tornsangervej
PARKERINGSUDLÆG, PLAN 1:300

M² NYT
108,278
108,278
108,278
108,278
108,278
108,278
108,278
39,81
155,82
23,55
977,13
9,77128333

andel af
Fælleshus
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53

M² NY TAGETAGE
0
0
0
0
0
0
0

10,73
10 P‐pladser

BBR TOTAL
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
39,81
155,82
23,55

BBR
Bebygget
Matrikel 1280
2945
Sangerg.3 tagetage
177,18 m²
2. sal
219,18 m²
1. sal
253,31 m²
Stuen
219,18
sum boliger
649,67 m²
6. boliger
108,2783 m²
Sangerg.2 bygning 1
2103
Sangerg.2 bygning 2
835
Sangerg.2 bygning 3 eksist. fælleshus
75
Eksist. BBR
3013
Ny BBR
4308
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VISUALISERING - NYBYGGERI AF FAMILIEBOLIGER OG FÆLLESFACILITETER
FACADEVISUALISERING
Fællesfaciliteter i stueetagen og familieboliger på 1. - 3. sal
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SNIT - NYBYGGERI AF FAMILIEBOLIGER OG FÆLLESFACILITETER
SNIT 1:100
Familieboliger “townhouses” - 2,5 etagers rækkehuse med adgang fra trappe i gården
Fælleshus, egendomskontor og disponibelt i stueetagen

Kvist

Kvist

Tagetage

2. sal

1. sal

Tornsangervej

Kantzone
Fællesarealer
Parkering

Fællesarealer

Indgang
boliger

Overdækket
terrasse - fælles
Baggård
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PLAN - FÆLLESFACILITETER I STUEETAGEN
PLAN 1:100
DISPONIBELT/ BRUTTO ca. 40 m2

FÆLLESLOKALE / BRUTTO ca. 156 m2

EJENDOMSKONTOR / BRUTTO ca. 24 m2

Fællesrum, garderobe, forrum, køkken, handicap- og almindelige toiletter

Kontor, tekøkken m. spiseplads og toilet

Mod gårdrum

Mod Tornsangervej
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PLAN - FAMILIEBOLIGER (1. - 3. SAL)
PLAN 1:100
ETAGEPLAN - 1. SAL
Mod gårdrum

Mod Tornsangervej
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PLAN - FAMILIEBOLIGER (1. - 3. SAL)
PLAN 1:100
ETAGEPLAN - 2. SAL
Mod gårdrum

Mod Tornsangervej
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Punkt 14, Bilag 2: Bilag 2 - Skitseprojekt til nybyggeri i afdelings Sangergården
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2.pdf

BUDGET
GROFT BUDGET, jan. 2019
					
						

Nedrivning af eksist. fælleshus og skorsten
Bygning
					
Installationer 					
Fast inventar 					
Tilslutningsafgifter el og vvs 			
Jord, beplantning og belægninger
		

Index 102,6
(4. kvartal 2017)

400.000 kr.
8.000.000 kr.
1.600.000 kr.
650.000 kr.
810.000 kr.
250.000 kr.

*Byggeplads er indeholdt i ovenstående

Omkostninger 25%
				
Moms 25 % 					

2.927.500 kr.
3.659.375 kr.

Tillægskøbesum (?)						
- kr.
Grundkøbesum (?)
					
- kr.
Tjek grundkøbskøde (?) 				
- kr.
Hjemfald i 2056 (?)					
- kr.
Samlede udgifter, i alt 				
18.296.875 kr.
Pris pr. m² inkl. moms 				

18.728 kr.

Rammebeløb pr. m² (2019)
			
Energitillæg pr. m² (2019)
			
Rammebeløb inkl. energitillæg pr. m², i alt		

23.630 kr.
1.190 kr.
24.820 kr.
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Punkt 15: Indstilling - Apostelgården - Trækningsretsmidler til udskiftning af
vinduer (B)

Apostelgården - Trækningsretsmidler til udskiftning af vinduer (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- Forretningsudvalget den 27. marts 2019
- 29. marts 2019 / Søren K. Snarberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Apostelgårdens ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med udskiftning af vinduer.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1.

der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Apostelgården på 245.000 kr. til udskiftning af vinduer.

Problemstilling
I 2016 besluttede afdeling Apostelgården at udskifte Velux-ovenlysvinduer hos beboerne. Generelt
er vinduerne af den tilknyttede tømrer vurderet som nedslidte og at udskiftning vi medfører en betragtelig forbedring ift. levetid og energiforbrug.

Løsning
Der er i hele afdelingen 120 af de nævnte ovenlysvinduer. Indtil nu er 9 vinduer blevet skiftet, heraf
4 i 2018, og der mangler således at blive skiftet 111 vinduer.
Afdelingen har valgt at få skiftet vinduerne gradvis. Dette dels fordi mange af de eksisterende vinduer er i en forholdsvis god stand og forventes at have en vis levetid tilbage, dels fordi det vurderes billigere at få udskiftet vinduerne løbende i forhold til at udføre en større omfattende totaludskiftning med opsætning af stilladser, byggesagsudgifter etc.
Det forventes derfor, at der skal skiftes 7 stk. årligt over den næste 5-årige periode fra 2019-2023, i
alt 35 vinduer.

Økonomi
Stykprisen pr. vindue er 21.000 kr. Med en udskiftningsfrekvens på 7 stk. årligt, vil det medføre en
årlig udgift til vinduesudskiftning på 147.000 kr. i årene 2019 – 2023.
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vinduer (B)

Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
3B’s normale praksis for trækningsret er som udgangspunkt et tilskud på maksimalt en tredjedel af
udgifterne, dog maksimalt 15.000 kr. pr. lejemål pr. forbedringstiltag.
Henlagte midler (5 år á 98.000 kr.)
Trækningsret (1/3 af udgifterne - 5 år á 49.000 kr.)
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

490.000 kr.
245.000 kr.
735.000 kr.

Huslejekonsekvens
Huslejekonsekvensen på udskiftning af eksisterende Velux-vinduer til nye er på 0 kr.
Der skal tages stilling til trækningsret på 245.000 kr. Organisationsbestyrelsen har delegeret beslutningskompetence til Forretningsudvalget på ordinær trækningsret op til 500.000 kr. Derfor skal
sagen ikke forelægges organisationsbestyrelsen.
Hvis afdelingen på sigt vil søge om trækningsret på maksimalt en tredjedel af udgifterne til alle 111
vinduer, vil den samlede ansøgte trækningsret blive 777.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil arbejdet igangsættes når der foreligger
endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden om trækningsret.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 16: Indstilling - Fællesudbud på udskiftning af varmefordelingsmålere (B)

Fællesudbud på udskiftning af varmefordelingsmålere (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 4. april 2019
- Driftsudvalget den 6. marts 2019
- 3. april 2019 / Lene Sonne/Anne Mette F. Svendsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til fællesudbud på udskiftning af varmefordelingsmålere
i 32 af 3B’s boligafdelinger i år 2019-20.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der foretages et fællesudbud på udskiftning af varmefordelingsmålerne i 32 af 3B’s boligafdelinger i år 2019-20.

2.

at der i udbuddet inkluderes option på udskiftning af varmefordelingsmålere i yderligere 6 af
3B’s boligafdelinger i årene 2020 – 2023 + eventuelt på øvrige målere.

Problemstilling
I 2009 fik 33 af 3B’s boligafdelinger udskiftet i alt 23.604 stk. manuelt aflæste varmefordelingsmålere til radiobaserede varmefordelingsmålere med en garanteret levetid på batterierne på 10 år.
Ydermere fik afdelingerne samtidig opsat dataopsamlingsmoduler, så der kunne foretages faste aflæsninger af forbrug henholdsvis den 1. og den 15. i hver måned.
I det daværende fællesudbud var der yderligere option på udskiftning og montering af 8.355 stk.
radiobaserede varmefordelingsmålere samt opsætning af dataopsamlingsmoduler.
Den samlede udbudssum i 2009 var på 9,275 mio. kr. og dækkede bl.a. omkostninger til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale og til at forestå udbuddet.
Byggesagshonorar til 3B’s byggeafdelingen for projektledelse.
Demontering og aflæsning af eksisterende varmefordelingsmålere.
Planslibning og ”plet” maling af radiatorer efter demonteret radiatormåler.
Levering og montering af radiatormålere med radioaflæsning.
Levering af daf kontrolmanual i ringbind og elektronisk.
Opdatering af lejenummer, oplysninger.
Byggepladsindretning (Til og afrigning og drift).
Beboerrelationer (Information, varsling m.v.).
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Punkt 16: Indstilling - Fællesudbud på udskiftning af varmefordelingsmålere (B)

Løsning
Administrationen anbefaler, at der i foråret 2019 udarbejdes et fællesudbud på udskiftning af eksisterende radiobaserede varmefordelingsmålere med nye radiobaserede varmefordelingsmålere i
alt 31.766 stk., der er kompatible for dataleverance til de 38 boligafdelingers eksisterende dataopsamlingsmoduler.
KAB har nedsat en projektgruppe, der i givet fald vil udarbejde et samlet udbud, som vil inkludere
de nævnte forudsætninger og i øvrigt indarbejde yderligere kravspecifikationer.
Projektgruppen er pt. i færd med at skabe sig et overblik over behovet for udskiftning af andre målere, som energimålere, vandmålere, røgmeldere mv. med henblik på at udvide udbuddet med en
option på udskiftning af øvrige målere, som afdelingerne kan gøre brug af, hvis det finder det belejligt.
KAB opkræver et honorar for opgaven, der følger taksten for byggesager. Honoraret dækker både
udbud og projektledelse svarende til pkt. 1 og 2 under omkostningerne nævnt ovenfor.

Økonomi
De respektive boligafdelinger har på afdelingernes vedligeholdelsesplan afsat økonomi til dækning
af omkostningerne jf. udbuddet for 2009 beskrevet under problemstilling.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KAB sikre, at der bliver udarbejdet et
fællesudbud i foråret 2019, så de 32 af 3B’s boligafdelinger får udskiftet deres eksisterende radiobaserede varmefordelingsmålere med nye radiobaserede varmefordelingsmålere.
Gældende for optionsretten vil være, at de øvrige 6 af 3B’s boligafdelinger i løbet af perioden 2020
– 2023 jf. aftaler med den lokale drift vil få udskiftet deres eksisterende radiobaserede varmefordelingsmålere.

Bilag
Ingen.
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Punkt 17: Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
Fra DKU
• Retningslinjer facebookgruppe
Fra FU
• Videre proces for ejendomskontor i Poppelvænget.
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Bilag til Punkt 17: Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
• Nye retningslinjer for den lukkede
Facebookgruppe_20112018_opdateret 230319 kladde - uden
synlige rettelser (002).docx
• Notat til OB - Fælles servicecenter i Poppelvænget for driftsområde
F.docx
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Punkt 17, Bilag 1: Nye retningslinjer for den lukkede
Facebookgruppe_20112018_opdateret 230319 kladde - uden synlige rettelser
(002).docx

Nyt opslag, der skal fastgøres øverst på siden i FB-gruppen (skrevet fra en indholdsansvarlig administrators profil)
Velkommen til den lukkede Facebookgruppe for alle afdelingsbestyrelser i Boligforeningen 3B. Her
kan du udveksle erfaringer og gode idéer og indgå i konstruktive debatter med andre bestyrelsesmedlemmer.
Husk, Facebookgruppen skal være et rart sted for alle. Derfor er det vigtigt at holde en god tone og
overholde de gældende retningslinjer. Dem finder du under menupunktet ’Om’.
Med venlig hilsen
administratorerne
- Bjarne Lynge (Kaysergården)
- David Friderichsen (Sejlhuset)
- Steen Egeberg (Prangerhuset)
OB-kontaktperson - Dorte Skovgård (Apostelgården)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nye retningslinjer for den lukkede Facebookgruppe
(Placeres under feltet ’om’ + sendes også ud som orientering i 3B@nyt)
Velkommen til den lukkede Facebookgruppe for alle afdelingsbestyrelser i Boligforeningen 3B. Her
kan du udveksle erfaringer og gode idéer og indgå i konstruktive debatter med andre bestyrelsesmedlemmer.
Alle i Facebookgruppen er velkommen til at skrive opslag og kommentere på opslag. Opslag og
debatter skal foregå i en god, respektfuld og konstruktiv tone over for medlemmer, ansatte, politisk
valgte og organisationen 3B.
Facebookgruppen skal være et rart sted for alle. Tænk derfor over, om dine opslag og kommentarer i debatter er relevante for medlemmerne i gruppen. Overvej også altid, om dit opslag egner sig
til Facebookgruppen, eller om det er så konkret, at det i stedet er din 3B-kontaktperson i organisationsbestyrelsen eller driftschefen, du skal kontakte.
Fakta om gruppen:
 Facebookgruppen er oprettet af 3B.
 Organisationsbestyrelsen har det øverste ansvar – men har ikke indflydelse på det daglige virke.
 Alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne i Boligforeningen 3B kan blive medlem og deltage
på FB-siden ved at ansøge om medlemskab af FB-siden via en personlig FB-profil.
 Det er en betingelse for medlemskab, at profilnavnet er det samme som bestyrelsesnavnet.
Man kan ikke være anonymt medlem eller medlem under et alias.
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To medarbejdere i 3B holder øje med, hvem der bliver valgt til bestyrelserne til de årlige beboermøder. De sørger for, at kun bestyrelsesmedlemmer kommer ind i gruppen - og at fratrådte
bestyrelsesmedlemmer bliver fjernet fra siden.
Der er oprettet en Admin-gruppe, der overvåger og administrerer indlæggene på siden. Admin-gruppen består af tre medlemmer af 3B’s repræsentantskab, som IKKE er medlem af organisationsbestyrelsen. Indtræder et medlem i Organisationsbestyrelsen, udtræder medlemmet af Admin-gruppen.
Admin-gruppen har en kontaktperson i Organisationsbestyrelsen, der kan indkalde til møder
og formidle til OB – men som ikke har indflydelse på den daglige administration af siden.
Admin-gruppen kan, med to ud af tre medlemmers billigelse:
1) fjerne opslag, der overtræder retningslinjerne om god og konstruktiv tone.
2) henvende sig til medlemmer og påtale gentagne ytringer, der falder uden for retningslinjerne.
3) give op til 14 dages karantæne til medlemmer, der gentagne gange overtræder intentionen
om en god tone.
4) Udelukke medlemmer ved gentagne overtrædelser om intentionen om god tone.

Følgende spilleregler gælder som minimum i Facebookgruppen:
 Spam og reklame er ikke tilladt
 Personangreb, trusler og grimt sprogbrug er ikke tilladt
 Det er ikke tilladt at ’hænge folk ud’ i gruppen – fx medarbejdere, beboere og andre bestyrelsesmedlemmer.
Gode råd til at debattere i gruppen
 Skriv kort og konkret - undgå at skrive for lange opslag, da din pointe går tabt.
 Del ud af din viden og dine erfaringer, som andre i gruppen kan have glæde af
 Tal pænt – behandl andre, som du gerne selv behandles
 Undgå versaler – det er unødvendigt og kan fremstå stødende
(flere gode råd tilføjes evt.)

12. februar 2019 / LWHA

Punkt 17, Bilag 2: Notat til OB - Fælles servicecenter i Poppelvænget for
driftsområde F.docx

Notat
#JobInfo Criteria=KABside1#
Notat til:
Organisationsbestyrelsen

29. marts 2019

Fælles servicecenter i Poppelvænget for driftsområde F
Status
Som en del af udmøntningen af Fremtidens Drift har administrationen
gennem længere tid arbejdet på at opbygge et fælles servicecenter i Valby, beliggende i egnede lokaler i afdeling Poppelvænget (lokaler pt. ejet
af Københavns Kommune). Udgiften til lokalerne tænkes fordelt mellem
de lokale Valby-afdelinger Poppelvænget, Arbejderboligerne og Valbyejendomme. Servicecenteret skal servicere hele driftsområde F.
Afdelingerne Poppelvænget og Arbejderboligerne bakker op om servicecenteret hvorimod afdeling Valbyejendomme har været imod.
Administrationen har i dialog med 3B-kontaktpersonerne drøftet projektet med afdelingsbestyrelsen i Valbyejendomme. Efter et nyt møde mellem driftschefen og afdelingsbestyrelsen den 19. marts 2019 bakker afdelingsbestyrelsen nu om at gå videre med at flytte det fælles afdelingskontor til Poppelvænget, med et par økonomiske betingelser som at det nuværende afdelingskontor i Valbyejendomme sættes i stand uden udgifter
for afdelingen (istandsættelsesramme forventes op til max 0,5 mio. kr.).
Københavns Kommune har samtidig nu ønsket at sende lokalerne i Poppelvænget i offentligt udbud pr. start april 2019.
Administrationen har derfor forelagt ovenstående for Forretningsudvalget den 27. marts 2019, hvor det blev godkendt at administrationen bød
på lokalerne. Administrationen er derfor nu gået videre i dialogen med
Københavns Kommune og her har tilkendegivet, at 3B (ved afdeling
Poppelvænget der bakker op) ønsker at erhverve lejemålet i Poppelvænget til brug for fremtidigt ejendomskontor. Forventeligt til købspris på
ca. 1,5 mio. kr. samt ca. 0,5 mio. kr. til ombygning.
Videre proces
Administrationen vil gå videre med projektet ift. at forelægge en samlet
sag for organisationsbestyrelsen om projektet som beskrevet ovenfor, når
de økonomiske aspekter, tidsplan mv. er gennemarbejdet.
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Punkt 18: BL
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Punkt 19: Formand / administration / øvrige
Ændring af udlejningsbekendtgørelsen
Udlejningsaftale Københavns Kommune
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Bilag til Punkt 19: Formand / administration / øvrige
• Bilag 1 - 20190321 Notat ændring af udlejningsbekendtgørelsen
oprykningsretten.docx
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Punkt 19, Bilag 1: Bilag 1 - 20190321 Notat ændring af
udlejningsbekendtgørelsen oprykningsretten.docx

Notat
Politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ændring af
ventelistesystemet

Der er den 4. marts 2019 indgået en politisk aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti, som har betydning for genudlejning af boligorganisationernes familieboliger.
Det er ikke afklaret, hvordan Trafik-, Bygge- og Boligministeriet vil udmønte den politiske aftale.

21. marts 2019

Kontaktoplysninger
Finn Larsen
Seniorkonsulent
T 38 38 18 51
ftl@kab-bolig.dk

I dette notat ridses op, hvordan det forventes at aftalen kommer til at påvirke genudlejning af boligorganisationernes familieboliger.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 7. marts 2019 offentliggjort udkast til ændring af udlejningsbekendtgørelsen med følgende tekst:
”I § 7 indsættes efter 1. pkt.:
”Fortrinsretten efter 1. pkt. anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen.”
”Bekendtgørelsen træder i kraft 1. maj 2019.”

BL afgiver Høringssvar
BL afgiver høringssvar på den almene sektors vegne.

Hvad betyder det for beboerne i KAB-fællesskabet
I den enkelte boligafdeling får den lokale kommune som hidtil hver fjerde
af de opsagte boliger til kommunal anvisning, sådan som det fremgår af
almenboligloven. I nogle afdelinger kan andelen til kommunal anvisning
være større eller mindre, alt afhængig af hvad der er indgået af aftaler
mellem kommunen og boligselskabet.
For den resterende del af de opsagte boliger der skal lejes ud til ventelisten
betyder aftalen at:
- Halvdelen af boligerne lejes til den interne venteliste først
- Halvdelen af boligerne lejes ud til den eksterne venteliste først

Det kan beskrives således:
Intern venteliste først
- Intern afdeling
1/3

Punkt 19, Bilag 1: Bilag 1 - 20190321 Notat ændring af
udlejningsbekendtgørelsen oprykningsretten.docx

o

Intern selskab
 Intern KAB-fællesskabet (for dem der er med i fællesventelisten)
 Ekstern fleksibel (hvis der er aftale om det)
o Ekstern almindelig uden fleksible
kriterier

21. marts 2019

Ekstern venteliste først
- Ekstern fleksibel (hvis der er aftale om det)
o Ekstern almindelig
 Intern afdeling
 Intern selskab
o Intern selskab
 Intern KAB-fællesskabet
(for dem der er med i fællesventelisten)
Baggrund
Tilbage i 2011 og 12 besluttede hovedparten af boligorganisationerne i
KAB-fællesskabet at gå med i fællesventelisten i Bolignøglen.
Beboerne i KAB-fællesskabet har taget fælleventelisten til sig.
I 2011 blev ca. 18 % af familieboligerne udlejet til den interne venteliste,
det steg til ca. 35 % i 2017.
Omvendt er andelen af familieboliger lejet ud til den eksterne venteliste
faldet fra ca. 46 % i 2011 til ca. 21 % i 2017.
Der er i perioden sket en forskydning fra den eksterne til den interne venteliste.
Den nye regel medfører en forskydning imod flere til den eksterne liste,
altså sådan at dem der står på den eksterne venteliste får nemmere ved at
få en almen familiebolig i den eksisterende boligmasse.

Kan reglen fraviges
Boligorganisationen og kommunen kan indgå aftaler om udlejning af boliger.
Vi forventer derfor, at reglen om hver anden til ekstern og hver anden til
intern venteliste kan fraviges.
På samme måde som i dag, hvor der i mange boligorganisationer er en aftale om, at fleksibel udlejning til den eksterne venteliste kommer efter ud-
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lejning til den interne venteliste, selvom det fremgår af udlejningsbekendtgørelsen, at fleksibel udlejning går forud for udlejning til den interne venteliste.
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Hvad betyder det for modelvalgene i Bolignøglen
Formålet med modelvalgene i Bolignøglen har hele tiden været at balancere fordelingen mellem intern og ekstern venteliste.
Hvis bekendtgørelse træder i kraft som beskrevet, er det formentlig ikke
nødvendigt for boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om
modelvalg til afgrænsning af oprykningsretten, der bagefter skal godkendes af respektive kommuner.

Punkt til organisationsbestyrelsesmøde
Vi anbefaler at sagen tages på dagsordenen på førstkommende bestyrelsesmøde i den enkelte boligorganisation.

Orientering af beboerne
Hvis bekendtgørelsen træder i kraft som beskrevet, bliver der informeret
bredt ud om ændringen.
Spørgsmål kan rettes til kundechefen.
W:\KAB-finansenheder\999120 Sekretariat\05 Diverse\FTL\Bolignøglen modelvalg 2018 - 2019\20190321 Notat ændring af udlejningsbekendtgørelsen oprykningsretten.docx
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Punkt 20: Eventuelt
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Punkt 21: Næste møde og evaluering af dette møde
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