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Der var engang...
I et lille land højt mod nord lå en stor by. Lad os kalde den København. Der kom flere og flere mennesker for at
bo i byen. De havde ikke ret mange penge men i mange dele af byen var der i små og fugtige lejligheder, så de
ikke kostede så meget for den enkelte. Som tiden gik blev landet rigere. Og menneskerne der bor i landet vil bo
bedre. Med lys og luft. Derfor skal der bygges uden for byen.
Vest for den store by lå bl.a. en mindre kommune hvor der blev bygget rigtig
mange boliger med de nyeste metoder og materialer. Et af kvarterene, lad os
kalde den Kanalens Kvarter, blev bygget omkring 1970.
30 - 40 år efter viste det sig at de materialer og metoder der var moderne da
boligerne blev bygget ikke rigtig kunne holde. Boligerne skulle renoveres.
Beboerne frøs fordi det trak ind af vinduerne. Facade-pladerne var ved at gå
itu så den asbest der var i dem ville flagre omkring og i beboernes lunger. Vandrørene var i de glade byggedage blevet støbt ind i beton. Måske fordi de ellers ville se grimme ud på badeværelserne. Men nu var de ved at tære op.
Der blev holdt møder, beregnet og lagt planer. Alle var enige om at der skulle rettes op på alle disse ting så
Kanalens Kvarter blev et rigtig dejligt sted at bo. Mange millioner ville det koste. Det kunne dem der boede der
ikke betale. Men heldigvis havde de en stor opsparing sammen med mange andre beboere. Så der blev planlagt,
stemt, udfyldt skemaer og søgt penge.
Endelig var det hele på plads. Planerne lagt. Huslejen skulle stige 13%, resten af pengene bevilliget fra den store fælles pengekasse. Forslaget blev fremlagt for beboerne og vedtaget. Mange mennesker blev sat i arbejde.
Der var arkitekten og rådgivende ingeniører. Der var entreprenører, underentreprenører og håndværker fra man ge fag og fra mange lande. Der var byggesagkyndige og byggeøkonomer fra boligselskabet. Der var kontaktperso ner til beboerne. Vi har sådan set kun savnet en med en god solid husmoderfornuft.....
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Mange gode ideer
Lys, luft....

Fakta

I Kanalens Kvarter havde man altid haft franske altaner i stedet for vinduer.
Dørene kunne kun åbnes, ikke vippes, så når det regnede kunne man ikke
rigtig åbne, uden at gulvet blev ødelagt.

I fokus-grupperne var det et
vigtigt ønske at få døre der
kunne vippe, så der kunne luftes
ud også i regnvejr. Det gav
tekniske problemer og
Byggeledelsens valgte at
indsætte døre igen.

I det lille land mod nord regner det rigtig mange dage om året, så beboerne
glædede sig rigtigt til de lovede vippe-døre, så der kan blive luftet ud og
man kan sove for åbne vinduer uden at gulvet bliver ødelagt. Stor var undren da beboerne så at der blev sat nye døre i, som heller ikke kunne vippe. Hvad sker der?

Fakta

..og varme

Alternativ isolering

Men beboerne glædede sig også til de nye vinduer fordi de gamle efterhånden var blevet
noget utætte. Om vinteren var der godt gang i
dyner og tæpper når beboerne ville sidde stille
i deres stuer f.eks. for at se TV.

I en stor del af lejlighederne er
der fejl på vinduerne. De lukker
ikke rigtig og vinduesfirmaet skal
forbi hvert år for at reparere
dem.

Hvor skulle det blive dejligt at kunne lægge
det bag sig. Åhh at kunne tænde stearinlys der
ikke blafre, at kunne sidde i sin stue uden dyner, tæpper, skisokker og tykke trøjer.

Andre steder er der kuldebroer,
så vi har lejligheder med en indendørs-temperatur ned til ca
1o . Der er afleveret termo-billeder i vinteren 2009/2010. Det er
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En stor del af beboerne glædede sig dog lidt for tidligt. Da vinteren kom,
måtte de til at finde hele udstyret af dyner, tæpper og tykke trøjer frem
igen.

stadig ikke i orden, bestyrelsen
har intet hørt.

I Kanalens Kvarter dukkede en ny leg frem: At sætte papir i klemme når
vinduerne blev lukket og trække det ud uden at åbne døren. Der gik konkurrence i hvem der sætte flest stykker papir i klemme.
Andre beboer var mere målrettede. De lånte udstyr til tage termo-billeder.
Billederne viste ned til få grader ---- indenfor. Beboerne afleverede billederne og troede så at der skete noget. Men det gjorde der bare ikke.

Hopla

Fakta

I det lille land mod nord er vejret noget ustabilt. Så fryser det, så tør det.

Nogle af altanerne er placeret
over portene. Når sneen tør fra
disse altaner bliver der en
glidebane foran portene- der er
nemlig ikke sat nedløbsrør op.

De flotte altaner, der om sommeren giver nogle af beboerne en fantasistiske udsigt over Kanalgade, samler jo noget sne om vinteren. Og når det tør
så skal vandet løbe af – en smule nattefrost og beboerne har en festlig glidebane.... også lige foran de porte som beboerne skal bruge som indgang.

Sne pynter nu sådan ...

Fakta

Nogle af de fine ny boliger blev bygget, så man kunne bo der selvom man
sidder i kørestol eller på anden måde bliver hæmmet i sine bevægelser.

I vinterperioden er det ikke
usædvanligt at der bliver brugt
100 ekstra mandetimer pr.
måned til at rydde nogenlunde
for sne på svalegangene.

Til disse boliger blev der bygget en elevator uden på huset og der blev sat
svalegange op, så beboerne kan komme fra elevatoren og ind i lejlighederSide 6 af 19
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ne. Svalegangene er rigtig flotte i metal og træ og alle ser på dem med beundring.
Spor i sneen

Om vinteren blev de øverste svalegange ekstra stemningsfulde med al den hvide sne.
Desværre betød sneen at beboerne ikke
kunne komme hen til elevatoren.
Men beboerne i disse lejligheder bliver sandelig heller ikke snydt for fest og ballade. I
de perioder hvor det skiftevis tør/regner og
fryser kan alle glæde sig over glidebaner på
svalegangene. Vupti hvor det går. Her er
nemlig heller ikke noget afløb.

gulv med en kørestols hjul.

Materialerne kan ikke tåle
saltning – der skal bruges et
pulver der er ca 3 gange så dyrt.
Svalegangene skal have olie ca.
1 gang pr. år. Det koster ca.
45.000 kr og svalegangene vil
være lukket ca. 1 uge. Hvordan
beboerne skal komme ud er
uvist.
Afdelingen har bekostet store
måtter for at beskytte gulvene
mod snavset der bliver trukket
med ind.

Når der er ”Saltet” for at det ikke skal
være glat, kan beboerne gælde sig over de
flotte mønstre der kommer på lejlighedens

”Adgang for alle”

Fakta

I den lille kommune ud mod vest er man med tiden blevet mere opmærksomme på behovet for boliger til ældre og gangbesværede. Og når nu Kanalens Kvarter skulle renoveres syntes man at det var en god ide at give plads
til disse medborgere. Det er vist også lidt lettere at få økonomien på plads,
når der var tilgængelighedsboliger med i projektet. Det betyder at lejlighe-

Dørene til elevator-rummet
åbner ikke af sig selv, hvis de
støder på en forhindring.
Fortorvet er smalt. Der kan ikke
komme 2 kørestole forbi
hinanden.
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der indrettes speciel og der bliver sat elevator op på siden af nogle af
blokkene.
På fortorvet er der rig lejlighed til at snakke med de
man møder, for cykler, åbne vinduer og andre trafikanter på fortorvet forhindre en i at komme forbi.

Hvis der står en cykel er det
svært at komme forbi. Hvis en
dør eller et vindue er åbent, er
det umuligt.

For at komme til elevatoren skal man åbne en dør
ind til forrummet og ved særlige lejligheder kan man
opleve den store hjælpsomhed, der er blandt naboerder
ne. Er man lidt for langsom, sidderKommer
man nemlig
i
klemme og må på vente på hjælp. mon nogen?
De fine elevatorer er sat op på den side af
huset der vender ud mod p-pladsen. Efter
en tur fra Kanalgaden skal man op af et
par trin. Så de beboer der benytter kørestole og rullator skal ned for enden af huset for at komme rundt.
Som altid er der tænkt i oplevelser for beboerne. I den ene opgang får beboerne
glæde af en tur ud på p-pladsen for at
komme rundt om blokken. Beboerne skal
uden om elevatortårnet – og det er altid
spændende, for man kan ikke se om der
kommer en bil og bilen kan ikke se en.
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Fakta
Der er slisker fra fortorvet til Ppladsen som er ca. 60 cm bredde
. Der er bl.a. et lovkrav om en
hældning på 5 cm pr m. som
sliskerne ikke overholder og
heller ikke kommer til efter der
er lagt ny asfalt på.
Den ene blok er lukket i den ene
ende og elevatortårnene går
helt ud til fortovskanten så
hverken billist eller fodgænger
kan se om der kommer nogen
der skal udenom.
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Der er sat en fin blank rampe som beboerne kan benytte til at komme fra
fortorvet og på P-pladsen når man skal til bil eller udenom elevatortårnet.
Igen er der tænkt på oplevelserne. Rampen er så stejl at den skal forceres
på en ganske bestemt måde, hvis man ikke vil vælte med kørestolen.

Også adgang til alle gårdene?
Alle skal kunne komme rund i bebyggelsen også selvom man har svært ved
trapper. Under renoveringen blev adgangen fra P-pladserne til gårdene derfor ændret fra trapper til stier med hældning de fleste steder.
I en gård var det helt umuligt. Forskellen i højde var for stor. På den ene
side er en P-plads godt nok med høje
kantsten, men dog en sti ned til Kanalgade.
På den anden side var en P-plads hvor
der var trapper alle vegne. Der blev
derfor sat en fin lift op, hvor man kan
sidde i en kørestol uden af falde af.
I forvejen var der 2 sliske – spor så barne-/klapvogne og cykler kunne komme
ned i gården. Et af dem passede lige
præcis til at sætte liften fast på. Det
betød at man ikke kan få barne-/klapFlot lift -- der ikke kan bruges
vogne ned den vej, men der skal jo

Fakta
Efter liften er blevet sat op skal
barnevogne mv. enten benytte
en smal sliske ved I-blokken og
gå ad Kanalgade eller gå over
Kongsholms Alle og gennem
tunnellen.
Liften er låst, med en nøgle som
beboerne ikke kan få udleveret.
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være tilgængeligt.
Der bor godt nok flere familier med små børn i den gård end der bor gangbesværede bl.a. fordi der er trapper til alle lejligheder. Småbørnsfamilierne måtte finde nye veje. Det var ikke meget bedre med trapperne i I-blokken – for de er blevet lagt om med nye slisker der er for smalle til
Barne-/klap-vogne.
MEN – tada- kan man jo bare gå over Kongsholms Alle, forbi Kongsholmscentret og gennem tunnelen. Børnefamilier er jo raske og rørige og har god
tid.
For at passe på liften er den låst med en helt speciel nøgle. Den er så speciel at ingen ved hvor den er. Men beboerne betaler for vedligeholdelse
hver måned.

Uderum til alle

Fakta

Hovedparten af lejlighederne har altaner eller terrasserne uden for stuevinduet. Nogle lejligheder kunne ikke få altaner uden for stuevinduerne. det
var de nye lejligheder hvor stuerne blev bygget i de gamle parterre. Der var
ikke plads til altaner, da stuevinduerne var lige ud til Kanalgade

Hvis man går ned langs
Kanalgade vil man se det ene
nedrullede gardin efter det
andet. Rummene ud mod
betonklodserne, ikke store nok
til at man kan ”inddrage”
gulvplads.

Arkitekten var rigtig ked af dette for han syntes at det var vigtig at alle
havde mulighed for at sidde udenfor og hygge sig med familien. Han fandt
imidlertid en løsning: en betonklods foran vinduerne som går fra gulv til
loft, så kan beboerne åbne dem og inddrage køkkengulvet som uderum.
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Desværre tog de nye beboer det ikke helt til sig. På en aftentur ad Kanalgaden kan man se en hel gardin-udstilling. Kan hænde at det er fordi det
om vinteren bliver koldt med de store vinduer, om sommeren bliver det
varm og alle der går på Kanalgade kan kigge ind. Så kan være mange grunde til at sætte gardiner op.
Mange 1. sals lejligheder i O-blokkene havde stuevinduerne så tæt på jorden, at de fik en lille terrasse i stedet for en altan. Terrasserne er rigtig
hyggelige med fliser hvor man hygge sig med ved haveborde og lidt græs
uden om. For læ og privatliv er der sat en hæk uden om igen. Det kan blive
nogle rigtigt hyggelige rammer.

Fakta
På terrasserne lukker hækken
sig helt omkring terrassen og
græsset, så man ikke kan få
f.eks. en græsslåmaskine ind
uden at tage den gennem
lejligheden.

Beboerne var dog i starten lidt forvirrede om hvordan græsset og terrasserne kunne blive passet og få ting der ud og sådan. For alting skal ind gennem
lejligheden. Hækken lukker nemlig helt til. Men det er ikke noget problem i
virkeligheden: man tramper blot sin egen sti, mens planterne endnu er
små.

Nye flotte cykelskure
Beboerne har i flere år haft brugt nogle ledige rum til
at stille cykler, barnevogne, klapvogne mv. Det har ikke
fungeret helt optimalt bl.a. fordi der ikke var skilte på
rummene. Så nogle ting stod i opgangene.
Det dur ikke at have ting stående i opgangene så på Ppladserne blev der opsat nogle flotte skure, de er godt
nok meget åbne så cykler ruster og barnevogne mv. vil

Fakta
Beboerne har besluttet i vores
husorden at vi vil have rummene
tilbage da de giver en bedre
beskyttelse af cykler mv.
Skurerne på P-pladsen er spild af
penge og plads.
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blive jordslået.
Og så syntes arkitekt og bygherre åbenbart, at beboerne skal bede deres
børn om at gå på P-pladsen og stille deres cykler – men ellers skal man holde børn væk fra P-pladser fordi det er for farligt!

Hov – der kom da også lige et par udgifter der
Renoveringen skred frem. Facader og vinduer blev skiftet, lejligheder blev
lagt sammen og der kom mange nye ting til Kanalens Kvarter. Elevatorer,
svalegange og altaner var bare noget af det.
Når man opretter nyt skal det naturligvis vedligeholdes. Byggeledelsen
mente vist at det var noget alle viste. Og sker der uheld eller ting bliver
ødelagt så ….

Røgalarmer

Fakta

Beboerne i Kanalens Kvarter hørte tit udrykning fra brandvæsenet. I en periode var det som at bo ved siden af en brandstation. Beboerne undre sig,
vi plejer da ikke at have så mange brande?

Alarmerne betyder at
brandvæsenet kommer og da der
jo ikke er en brand er det en
falsk alarm. Det koster beboerne
i fællesskab ca 6000 kr hver
gang.

Det viste sig heldigvis heller ikke at være tilfældet. De beboer der har
svært ved at gå, kan kun komme ud ved hjælp af elevatoren. Derfor er det
et lovkrav med røgalarmer så brandvæsenet hurtigt kan komme til hjælp.
Disse alarmer er så fintfølende at de kan gå i gang når der laves mad.
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Biler kræver plads

Fakta

I det lille land mod nord kom der flere og flere biler. Også i Kanalens Kvarter kom der flere og flere biler. bl.a. fordi nogle familier har et arbejde der
betyder at de har en erhvervsbil.

På den ene p-plads går det helt
galt. Efter omlægningen kan
man hverken komme ud eller
ind, hvis der holder en bil fx for
at hente en beboer eller hvis en
er kommet til at parkerer
forkert.

Under renoveringen er der inddraget noget plads på P-pladserne til skure,
affaldsøer og blomsterbede. Antallet af P-pladser blev vist regnet ud efter
en regel om hvor mange P-pladser der bør være pr. lejlighed. Beboerne i
Kanalens Kvarter kan så ærgre sig over, at det ikke passer med deres behov.

Uheld kan jo ske for enhver

Fakta

Beboerne var meget tålmodig med renoveringen. De glædede sig bare til at tingene kom i orden så man kan få det flot, varmt og godt.

Beboerne blev bedt om
tilbagemeldinger flere gange.
Bestyrelsen har også meldt
tilbage til byggeledelsen om
revner mv. Intet sker.
Vi har fået tilbagemeldinger fra
aflæsningsfirmaet at vand
målerne ikke fungerede. Vi fik
at vide at det ville blive ordnet i
foråret 2010. i 2011 var der igen
personlig gennemgang fordi
målerne ikke virker.

Beboerne svarede også tålmodigt når de blev
bedt om tilbagemeldinger. Selvom det efterhånden blev noget forvirrende – var det kun nye
mangler der skulle skrives på? Skal de mangler
der var skrevet på eller sagt tidligere, også med?
På den ene eller anden måde fik beboerne givet
besked om at der var revner i murene efter opsætning af facaden; at der var revner der hvor
Indvendigt hul efter facadedørene var blændet; at det trak ind ved de nye opsætning (foto 24.4.11)
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elkontakter i nogle af de nye lejligheder; At det i det hele taget trak og flere andre ting
Da der skulle læses vand af til individuel afregning, viste det sig at målerne
vist ikke rigtig kunne tåle fugt. Bare ærgerligt at de sad på badeværelserne.
Beboerne ventede tålmodigt på at der skulle ske ”noget”, ventede og ventede og ventede....

Nogle løsninger er dyrest i det lange løb
Parkeringspladserne skulle være rigtig flotte. Som inddeling var det planlagt at der skulle være espaliere med
”selvvedligeholdende” planter, så det ikke bare blev en
stor flad plads.
Det blev desværre for dyrt. der var ikke råd til espalierene. Arkitekten var meget ked af hvis det skulle blive en
stor flad plads, det syntes han var så grimt at se på. Så der
skulle hække til i stedet for – hele 4 km blev det til.

Fakta
Uden kontakt med Afdelingsbestyrelserne eller beboerne besluttede arkitekt og byggeledelse
at plante hække, for at undgå en
stor flad plads. Beboerne har
desværre ikke råd til at ansætte
mandskab til at klippe dem.

Spares skal der jo

Fakta

Tidspunktet for renoveringens start faldt samtidig med at andre ville bygge,
så mange ting blev dyre end beregnet – så spares skulle der.

Byggeledelsen tog beslutningen
om hvor der skal spares.
Bestyrelserne rykkede gennem
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Asfalteringen af P-pladserne blev sparet væk. Beboerne syntes godt nok at
det være mere hensigtsmæssigt (og de tror også at det er billigere) at asfaltere INDEN alt inventaret blev stillet op. Men nej, et sted skulle der spares og byggeledelsen syntes det var fornuftigt at tage ud af planen.

byggeudvalget, flere gange for
klar besked .

Afdelingsbestyrelserne skulle jo have besked om besparelserne. De blev ved
med at spørge, så man blev jo nød til det. Et godt tidspunkt at give besked
var lige EFTER budgetproceduren for næste år var slut. Så kunne de i hvert
fald ikke få ideer om at begynde at rode med tingene for tidligt.

Andre ”gaver” fra renoveringen

Fakta

Beboerne i Kanalens Kvarter fik mange flere ”gaver”. Der var mange store
maskiner i brug under renoveringen og mange ting blev ødelagt. I nogle gårde havde beboerne brugt penge på at få gårdene til at blive rigtig flotte –
det var sørgeligt at se hvordan firmaerne efterlod sig tingene.

Der var en lang række ting der
blev ødelagt under renoveringen
f.x. Lamperne på P-pladserne og
inventar i gårdene.
Der er brugt metalkanter rundt
om bedene. På P-pladserne river
de dækkene i stykker. Spidse
hjørner vender opad, så vi
risikerer at folk slår sig ihjel,
hvis de falder uheldigt.
I alle opgange fungerer
ovenlysvinduerne som
røglemme. I blokkene med
tilgængelighedsboliger er der
sat elektriske åbnere på, som

Lyset på P-pladserne var et problem under renoveringen – og efter. Beboerne
begyndte efterhånden at tro at det var
magiske lamper der var bygget til ikke at
lyse. Hvem skulle tro at der kunne blive
så mørkt i en by?
Beboerne lærte i det hele taget at bevæge sig rundt med forsigtighed. Det var
Jernkant med spids
ikke kun at det var mørkt.
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Kørte man forkert i bilen blev dækkene flænset af jernkanterne på P-pladsen. Hvis man faldt forkert kunne man slå sig ihjel på en anden jernkant
med spids.
Heldet var også med beboerne for de slap
for ildebrande. Det havde nemlig ikke været for godt for mange steder var røglemmene blevet ødelagt under renoveringen,
så trappeopgangene ville blive fyldt med
røg.
Løse ledninger i opgang
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Løse ledninger kan man også finde rundt
omkring, både ude og inde.

ikke er tilsluttet. I de øvrige
blokke er håndtaget der
åbner/lukker flere steder
brækket af – typisk i de opgange
hvor der er lagt lejligheder
sammen.
Der er flere ting på listen, men
lad nu dette være nok. Vi har
informeret Bo-Vest om det hele
på den ene eller anden måde.
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Efterskrift
Medlemmerne i den nuværende afdelingsbestyrelse er alle kommet til i slutningen eller efter renoveringen og dette
dokument handler kun om vores oplevelser af fejl, mangler og forvirringer. Alt det der gik galt undervejs i renoveringen vil vi slet ikke komme ind på.
Vi mener at det praktiske ansvar for at en renovering bliver færdig ligger hos Bo-Vest som administration og Bygherre,
men vi føler ikke at tingene bliver taget alvorligt. Som bestyrelse har vi brugt rigtig mange kræfter på at prøve at
råbe ”nogen” op, men det føles som at fange en klat gele.
Det er pænt provokerende at læse på MasterplanSyd.dk at renoveringen var færdig i 2009! Vi ved jo at en masse ting
mangler. I Nyhedsbrev fra maj 2011 kunne vi så læse at vores Ejendomskontor skulle stå for de indvendige reparationer. Det er lidt af en nyhed. Vi ved at vores Ejendomskontor ikke har ressourcerne og at der ikke er penge på vores
budget. Og hvorfor har ”man” ikke talt med bestyrelsen????
Inden vedtagelsen fik vi oplyst, at godt nok kom der en huslejeforhøjelse, men der ville blive sparet på vedligeholdelsen. Det har ikke været rigtigt, dels fordi en række af de nye ting er nye udgifter og dels fordi vi skal reparere på
renoveringens fejltagelser. Men de 2 væsentligste anker er:
•

Hvis Arkitekten og / eller byggeledelsen havde taget en tur i en kørestol, med en rullator eller en barnevogn
havde meget set anderledes ud omkring adgangsforholdene.

•

Hvis renoveringen var blevet udført med beboerne i centrum så var tingene blevet ordnet undervejs, som de
opstod. Enten som en del af projektet eller i samarbejde med afdelingen. Der er nu gået ca 2 år efter overdragelsen og tingene er stadig ikke færdige.

Bestyrelsen mener at det er byggeledelsens ansvar at få tingene i orden efter renoveringen.
Vi er trætte af det og vi er bedøvende ligeglad med hvem har gjort hvad undervejs, nu vil vi bare have at det bliver
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DATA
Kanalens Kvarter består af ca. 500 boliger der ligger fra Albertslund centret og ca 1,5 km ned langs kanalen. Bebyggelsen er delt op i 2 boligafdelinger: AB Etagehusene i nr 2 – 126 og VA Kanalens kvarter i nr 128 – 232.
Etagehusene er en del af Albertslund Boligselskab og VA Kanalens Kvarter er en del af Vridsløselille Andelsboligforening. De 2 boligforeninger dannede i 2007 Administrationsselskabet Bo-Vest, sammen med Tranemosegård i Brøndby
Stand. Kommunen, boligselskaber m.fl. dannede Masterplan Syd som skulle stå for renoveringen af boligområderne i
Albertslund Syd.
Kanalens Kvarter havde mange små 1 og 2 værelses-lejligheder og det blev anset for at være en af grundene til at
mange beboere flyttede hurtigt. Så der skulle etablerers flere familieboliger. Samtidig var det lettere at få økonomisk
støtte til at etablere ældre- og tilgængelighedsboliger end til ”almindelige” boliger og da de manglede i Albertslund,
skulle nogle boliger ombygges til dette med elevatorer, brede døre og den slags.
Boligafdelingerne valgte at skifte radiatorer og tagpap ved samme lejlighed – det trængte og var billigere nu håndværkerne var i gang, stilladser var oppe osv. Kommunen forlangte at der skulle etableres altaner eller terrasser til alle lejligheder.

Bygherre

Arkitekter

Tekniske rådgiver

Bo-Vest /Afdeling Byg

Nova5 Arktitekter A/S
Sankt Annæ Passage G
1262 København K

Niras A/S
Sortemosevej 2
2450 Allerød

Renoveringen har kostet over 200 mill kr for AB delen og over 160 mill for VA delen. Hovedparten er betalt af Landsbyggefonden og en lejlighed på ca. 100 m2 har fået en lejeforhøjelse på ca. 600 kr pr måned.

Side 18 af 19

Om Renovering af Etagehusene, Albertslund Syd

AB Etagehusene
Kanalens Kvarter 2 - 126
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