Afdelingsbestyrelsens forslag til
det videre forløb for helhedsplanen

4 SYD

Ekstraordinært
beboermøde om
renovering af gårdhusene i
VA 4 Syd
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 18:30
Beboermødet holdes i beboerhuset Ørnen,
Svanens kvarter 22

Til beboerne i VA 4 Syd
På beboermødet skal I stemme om følgende:
- Godkende, at der udbydes og indhentes priser på to forskellige renoveringsmetoder. Nemlig den oprindelige
renovering (inklusiv byggeudvalgets projekttilpasninger), samt elementrenovering.
- Udførelse af et nyt prøvehus i elementrenovering
- Godkende, at et nybyggeri med mindre boliger i afdelingen undersøges nærmere.
- Godkende en reduktion i omfanget af tilvalg og tilkøb i forhold til det behandlede på fokusgruppemøderne.
I skal først vælge mellem de to typer renovering senere, når vi kender priserne og huslejen. I skal altså ikke vælge,
hvilken type renovering I ønsker på dette møde. I skal også først senere beslutte, om der skal bygges nye boliger.
Herunder kan I kort læse om forløbet af renoveringen frem til nu. Der er også beskrevet, hvad I skal stemme om.
Samt en kortfattet beskrivelse af økonomi, tilvalg, tid, en social undersøgelse samt myndighedsforhold for elementrenovering.
I VA 4 Syd har afdelingsbestyrelsen inviteret de øvrige beboere til at deltage i fokusgrupper, hvor omfanget og løsningerne for renoveringen af gårdhusene i VA 4 Syd skulle behandles og indstilles til byggeudvalget. Der var stor interesse for at deltage i fokusgrupperne og for at være en del af projektudviklingen. Arbejdet i fokusgrupperne forløb
henover sensommeren 2016 fordelt på syv møder med forskellige emner.
Byggeudvalgets arbejde har taget udgangspunkt i de beslutninger, der tidligere er truffet i afdelingen, i fokusgrupperne og tilsagnet fra Landsbyggefonden. Men byggeudvalgets beslutninger har samtidig også afsæt i erfaringerne
fra den igangværende renovering af naboafdelingen AB Syd. Byggeudvalget består af afdelingsbestyrelsen og øvrige
menige beboere i VA 4 Syd.
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Beskrivelse
I foråret 2017 åbnede der sig pludselig en mulighed for, at vi nu kan få udbudt og indhentet pris på en mere omfattende renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Den omfattende renovering, som vi kalder elementrenovering,
vil betyde, at hele huset fjernes ned til sokkel/fundament og bygges op på ny. Der benyttes færdige elementer for
vægge og tag, deraf navnet. Mens indvendige arbejder udføres traditionelt.
I seneste nyhedsbrev for VA 4 Syd og VA 4 Nord er nævnt en anden type elementrenovering. Her kommer husene i
tre helt færdige bokse, som kun skal samles på byggepladsen. Landsbyggefonden siger nej til denne metode, da den
ikke indeholder et støbt betondæk. Og et støbt betondæk er helt grundlæggende en forudsætning for støttetilsagnet.
En elementrenovering har ikke tidligere været mulig. Men da økonomien for en traditionel renovering i AB Syd blevet væsentlig dyrere end oprindeligt forudsat, er en elementrenovering med støtte fra Landsbyggefonden pludselig
indenfor rækkevidde.
Afdelingsbestyrelsen i VA 4 Syd og organisationsbestyrelsen i VA ønsker ikke at lade denne mulighed for at få helt
nye huse passere. Med dette forslag ønsker vi derfor beboernes opbakning til at indhente priser på både den oprindelige renovering (inklusiv byggeudvalgets tilføjelser) samt indhente priser på den mere omfattende elementrenovering med helt nye gårdhuse opført på de oprindelige fundamenter.
På den måde kan vi vente med at vælge mellem de to typer renovering til, når vi kender de faktiske priser samt huslejekonsekvensen for hver type renovering.
Omfanget af renoveringen for parterrehusene er indtil videre uafklaret. Landsbyggefonden støtter generelt ikke arbejder i kældre. Men samtidig er der generelle elementer i støttetilsagnet, som for parterrehusene omfatter kælderen.
Dette er f.eks. det nye terrændæk, som i parterrehusene vil befinde sig både i kælderen og på den øverste etage.
Der arbejdes på at finde en model for renovering af parterrehusene, som er økonomisk fornuftig. Og der vil forsøges
at argumentere for, at støttetilsagnet i parterrehusene skal gælde de samme bygningsdele som i de øvrige gårdhuse –
uanset om bygningsdelen befinder sig på den ene eller anden etage. Man skal dog forberede sig på, at alle eller nogle
arbejder i parterrehusenes kældre kan blive et privat arbejde, som i sit fulde omfang skal finansieres enten af afdelingen i fællesskab eller alene af beboerne i parterrehusene.
Afdelingsbestyrelsen præsenterer det videre forløb for helhedsplanen som ét samlet forslag. Når vi kender
priserne og huslejekonsekvensen, vil I blive indkaldt til et nyt beboermøde, hvor I skal tage endelig stilling til,
hvad der skal gennemføres.

Forslag
Onsdag den 21. juni 2017 skal I beboere stemme om følgende:

Oprindelig renovering

Der udbydes og indhentes priser på den oprindelige skema A-renovering inklusiv byggeudvalgets tilføjelser.
Byggeudvalgets tilføjelser er: Nye badeværelser, udvendig renovering og efterisolering af eksisterende tage samt
gulvvarme i hele huset. Endvidere ny fælles stibelysning og fiberforbindelse frem til boliger.
Den oprindelige renovering indeholder ikke nye tage, tunge ydervægge/facader, skure og carporte samt private
haver.

Elementrenovering

Der udbydes og indhentes priser på en elementrenovering, hvor hele huset fjernes ned til sokkel/fundament og bygges op på ny og indenfor gældende energikrav. Elementrenoveringen indeholder desuden nyanlagte private haver,
samt nye skure og carporte i terræn, da de nuværende ikke kan bevares under renoveringen.
Udførelse af ét prøvehus som elementbyggeri indgår i beslutningen om at udbyde og indhente priser på elementrenoveringen. Udgiften til prøvehuset bliver delt mellem VA 4 Nord og VA 4 Syd, som et led i udviklingen af
elementrenoveringen.

Eventuelt nybyggeri med mindre boliger

Der undersøges nærmere, hvorledes der kan tilføres mindre og billigere boliger til afdelingen.
Der er et ønske fra både afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen om, at kunne tilbyde afdelingens beboere
mindre og billigere boliger i nærområdet.
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Foreløbig økonomi
Oprindelig renovering

Økonomien for den oprindelige renovering inklusiv byggeudvalgets projekttilpasninger er estimeret ud fra
erfaringstal fra AB Syds gårdhusrenovering. Der må påregnes en vis usikkerhed, da vi på nuværende tidspunkt ikke
kender de faktiske priser.
Samlet anlægssum:				544.947.000 kr.

Elementrenovering

Økonomien for elementrenoveringen er estimeret ud fra erfaringstal og fra dialog med førende producenter af
helvægs- og tagelementer. Der må påregnes en vis usikkerhed, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender de faktiske
priser.
Samlet anlægssum:				650.814.031 kr.
Der afventes endelig afklaring på udformning af parterreboligernes kælderareal ved en elementrenovering, før der
kan udarbejdes et skøn på en ny husleje.
Der kan forventes væsentlige besparelser på drift og vedligehold, da både gårdhuse, skure og carporte nyopføres i
forbindelse med elementrenoveringen. Besparelserne indgår i de foreløbige huslejeberegninger i tabellen nedenfor.
Til sammenligning kan oplyses, at i VAs nyopførte afdeling Robinielunden betaler en beboer ca. 10.000 kr. for en
lejlighed på 108 m² uden privat have og uden service/daglig drift.

Fremtidig husleje

I nedenstående tabel kan du se, hvorledes huslejen fordeler sig mellem de to renoveringsløsninger:

Bolig
Husleje
*Husleje med byggeudvalgets projekttilpasninger:
** Mulighed for individuelle tilkøb (maks. beløb)
Besparelse på varmeforbrug i forhold til din nuværende bolig
Teoretisk sammenligning:
Disponering af henlæggelser ***
Ny tage
Skure/carporte
Stibelysning
Tunge facader, renovering
Øvrig vedligeholdelse

Oprindelig renovering Elementrenovering

93 m2 108 m2 144 m2 93 m2 108 m2 144 m2
8.122
750

9.150
750

9.950 9.366 10.594
750 750
750

?
750

46 %

46 %

46 %

65 %

65 %

65 %

ekskl.
ekskl.
inkl.
ekskl.
ekskl.

ekskl.
ekskl.
inkl.
ekskl.
ekskl.

ekskl.
ekskl.
inkl.
ekskl.
ekskl.

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

* Byggeudvalgets projektilpasninger omfatter nye badeværelser, en renovering og efterisolering af eksisterende tag,
gulvvarme i hele huset og nyt fælles belysningsanlæg.
** Du får mulighed for at sætte dit eget præg på boligen. Udgiften til individuelle tilkøb afdrages over en senere
bestemt låneperiode, og der kan forventes at kunne tilkøbes for op til ca. 750 kr. pr. måned i afdrag, indenfor gældende regler om kollektiv råderet.
*** Uanset om vi vælger oprindelig renovering eller elementrenovering, bliver vores nuværende henlæggelser brugt
til medfinansiering. Hvis oprindelig renovering vælges, skal der fra dag ét henlægges til nye tage, tunge facader,
skure og carporte. Dette er allerede indeholdt i elementrenoveringen.

Eventuelt nybyggeri med mindre boliger

Økonomiske overslag, huslejekonsekvenser samt behovet for mindre og billigere boliger er endnu ikke afklaret.
Gennemførelse af et eventuelt nybyggeri med mindre boliger, skal i så fald opføres som en ny sag med støtte fra
Landsbyggefonden og vil ikke medføre yderligere huslejestigninger til de øvrige beboere i afdelingen.
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Varmebesparelser

Der er udført en teoretisk sammenligning af varmeforbruget før renovering, med varmeforbruget efter den oprindelige renovering og efter en elementrenovering. Af beregningen fremgår det, at en standardfamilie på to personer,
som ikke ændrer sine vaner, kan forvente en besparelse på varmeforbruget på 46 % efter en gennemførelse af den
oprindelige renovering inklusiv efterisolering af tage. Samme familie kan opnå en besparelse på varmeforbruget på
65 % efter en gennemførelse af elementrenoveringen.
Bemærk! Der alene er tale om en teoretisk beregning. Beregningen kan umiddelbart ikke omregnes til varmebesparelse i kroner og øre, da det reelle varmeforbrug afhænger af den enkelte husstands størrelse og forbrugsvaner.
Derudover er nogle af de eksisterende boliger meget utætte. Beboerne i disse boliger vil have mulighed for at opnå
en væsentligt større varmebesparelse end andre beboere i mindre utætte boliger.

Afdelingsbestyrelsen indstiller,
at beboerne i VA 4 Syd godkender forslaget på det ekstraordinære
beboermøde onsdag den 21. juni
2017.

Yderligere information
Tilvalg

Byggeudvalget og fokusgrupperne har udført et stort arbejde for at afklare renoveringen og omfanget af tilvalg for
den oprindelige renovering. Inden beboermødet bliver resultatet af dette arbejde lagt på www.masterplansyd.dk.
Her kan du se plantegninger, facadetegninger, køkkentegninger og badeværelsestegninger. Samt en beslutningslog,
hvor du kan se det fulde omfang af beslutningsprocessen. Og en endelig beslutningslog, hvor kun den sidste beslutning for hvert emne er nævnt.
I efteråret 2017 vil der skulle ske en bearbejdning af de tidligere beslutninger, så de passer til elementrenovering.
Langt de fleste beslutninger vil kunne genbruges. Men det anbefales generelt at indskrænke tilvalgsmulighederne, da
det vil gøre elementrenoveringen billigere. Ligeledes ønsker byggeudvalget, at tilvalgsmulighederne indskrænkes for
den oprindelige renovering for også at gøre den billigere.
Da omfanget af tilvalg har været drøftet i fokusgrupperne, ønsker byggeudvalget ikke at træffe en beslutning om
eventuel indskrænkning af tilvalgsmulighederne uden først at spørge beboerdemokratiet.
Afstemning
På mødet den 21. juni 2017 bliver vedlagte afstemningsskema om prioritering af tilvalg og tilkøb gennemgået. For
hvert enkelt tilvalg / tilkøb skal I stemme, om det skal være med eller ej. Byggeudvalget anbefaler, at de gule felter
udgår. Afstemningsskemaet skal afleveres på selve mødet. Optællingen sker først efter mødet.
Indskrænkning af mulige planløsninger bliver også gennemgået på mødet. Som bilag er vedlagt både et notat om
emnet samt et sæt plantegninger. Plantegningerne er opdelt i, hvilke plantegninger byggeudvalget anbefaler udgår,
og hvilke plantegninger, byggeudvalget anbefaler skal blive. I notatet kan du se, hvilke plantegninger du kan vælge i
præcist din bolig. Alle beboere får stadig mulighed for at vælge boliger med et, to og tre værelser samt fire værelser
for boligerne på 108 m². I skal stemme, om byggeudvalgets samlede forslag kan godkendes. I skal altså ikke stemme
om, hver enkelt planløsning. Afstemning og præsentation af resultatet sker på mødet.
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Tidsplan

En foreløbig tidsplan for udførelse af helhedsplanen er vedlagt som bilag. Vi kan endnu ikke sige præcist, hvornår
renoveringen i afdelingen går i gang, da det stadig er nyt og med mange ukendte faktorer, at skulle indarbejde elementrenovering i helhedsplanen.
Som den foreløbige tidsplan ser ud her og nu, tror vi på en opstart af forsyningsledninger i VA 4 Syd i foråret 2019,
mens forsyningsledninger starter i VA 4 Nord i løbet af sommeren 2020. Det er svært at sige noget præcist om, hvor
lang tid det tager at udføre forsyningsledninger, da det afhænger vejret, og om arbejdet ligger stille i de tre vintermåneder.
Bygningsrenoveringen vil starte i VA 4 Syd i starten af sommeren 2019 iht. den foreløbige tidsplan. Dette er uafhængigt af, om der bruges den oprindelige renoveringsmetode eller elementrenovering. Elementrenovering er hurtigere
end den oprindelige renovering, så derfor er det svært at sige noget om, hvornår renoveringen af boligerne vil starte
i VA 4 Nord. Vi tror det bliver engang i 2020.

Social undersøgelse

Uanset om det bliver elementrenovering eller oprindelig renovering er det en realitet, at huslejen kommer til at stige.
BO-VEST igangsætter derfor en afdækning af, om der er beboere i afdelingen, som af økonomiske årsager, har brug
for en billigere bolig. Enten ved nyopførte boliger, i en opdelt bolig eller i en hel anden afdeling. Denne undersøgelse
vil ske både ved bearbejdning af statistikker, og ved at beboerne i afdelingen inviteres til at komme med deres inputs.
Resultatet af undersøgelse kan bruges til at vurdere om og hvor mange mindre boliger, der er behov for i afdelingen.
Gennemførelse af mindre boliger vil selvfølgelig skulle besluttes på et senere beboermøde.

Myndigheder

Vi afventer svar på en række spørgsmål stillet til Albertslund Kommune om, hvilke krav de vil stille, og hvordan de
vil tolke gældende regler for en elementrenovering. De økonomiske konsekvenser af disse svar kan medføre, at elementrenovering slet ikke kommer indenfor økonomisk rækkevidde. Og vi derfor kun skal arbejde videre med den
oprindelige renovering. I vil blive orienteret om dette i et nyhedsbrev, hvis det bliver aktuelt.
På www.masterplansyd.dk kan du finde mere information, samt læse referater fra møder i byggeudvalget i VA 4 Syd.
Vi glæder os meget til at se jer alle onsdag den 21. juni 2017, kl. 18:30 i beboerhuset i Svanens Kvarter 22.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i VA 4 Syd
Bilag:
- Overordnet tidsplan
- Afstemningsskema om prioritering af tilvalg
- Notat om reduktion af mulige planløsninger i VA 4 Syd
- Plantegninger VA 4 Syd
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Udførelse
Forsyningledninger VA 4 Syd
Forsyningledninger VA 4 Nord
Elementrenovering VA 4 Syd
Elementrenovering VA 4 Nord
Oprindelig renovering VA 4 Syd
Oprindelig renovering VA 4 Nord

Kontrakt med vindende entreprenør

Fuldskalarenovering - projektering og udbud
Ny beboerproces: Tilpasning af nuværende projekt til
elementrenovering samt evt tilpasning af tilvalgskatalog
Elementrenovering: Projektering inkl. forsyningsledninger (og
parterrehuse for VA 4 Syd)
Myndighedsbehandling af elementrenovering
Oprindelig renovering: Projektering inkl. forsyningsledninger (og
parterrehuse for VA 4 Syd)
Udbud af elementrenovering og oprindelig renovering
Skema B godkendelse: Beboermøde og Albertslund Kommune

Prøvehus elementrenovering
Projektering inkl forsyningsforhold
Myndighedsbehandling
Udbud og kontrakt, inklusiv projekttilpasning
Udførelse af prøvehus
Evaluering af prøvehus

EMNE
Generelt
Afklaring af myndighedsforhold for elementrenovering

FORELØBIG

Albertslund Syd, gårdhusene

2. kvt

2017
3. kvt
4. kvt 1. kvt.

2018
2. kvt 3. kvt
4. kvt 1. kvt.

2019
2. kvt 3. kvt
4. kvt 1. kvt.

Overordnet tidsplan for renovering af VA 4 Syd og VA 4 Nord

2020
2. kvt 3. kvt
4. kvt 1. kvt.

2021
2. kvt 3. kvt

1

2022
4. kvt 1. kvt.

31. juni 2017
/Fie

Overordnet tidsplan
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