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Alternative sparemuligheder 

Vi kan godt mindske huslejestigningerne uden en kvalitetsforringelse, vi skal blot vente med de mange ønsker og 

valgmuligheder til vi ved hvad selve renoveringen koster. 

 

Så her er nogle mulige ændringsforslag til byggeudvalgets beslutningslog: 

 

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen: 

- Tilvalg og tilkøb: Beslutning om omfang af tilvalg og tilkøb skal ske, inden entreprenørerne skal prissætte 

renoveringen. Så tilvalg og tilkøb også prissættes ved samme lejlighed, da det ellers bliver for dyrt. Når 

prisen på tilvalgene kendes, når der er fundet et entreprenørfirma, skal der igen tages stilling til om alle 

tilvalg og tilkøb skal med. Det frarådes på det kraftigste at vente med at få prissat tilvalg og tilkøb til efter 

der er fundet en entreprenør, da det vil øge prisen på tilvalg og tilkøb ganske voldsomt, som vi har oplevet 

adskillige gange i AB Syd.  

BO-VEST / Peter Nybom: 

- Tilvalg og tilkøb: Muligheden for at sætte sit personlige præg på egen bolig er der stor opbakning til i VAs 

bestyrelse. Endvidere var netop denne unikke mulighed en væsentlig årsag til, at Wissenberg og 

Vandkunsten vandt projektkonkurrencen tilbage i 2012.  

 

Bedre og billiger vinduer 

Der er en vinduesleverandør der har tilbudt afdelingen nogle vindue der er energimæssigt bedre og 20–25 % 

billigere end de træ/alu-vinduer der er brugt i AB. 

Vi bør kræve vinduer der overholder en indvendige overflade- og randzonetemperatur på mindst 13° C ved minus 

10 grader udenfor og plus 20 grader indenfor.  

Det modvirker skimmelsvamp og giver en besparelse på varmeregningen, og der er flere leverandører på markedet, 

der kan levere noget tilsvarende. Lad os undersøge det. 

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen: 

- Det valgte materiale for vinduer i afdelingen er et træ aluvindue med ubehandlet alu på ydersiden og med 

hvidmalet træ på indersiden. Samt brystningsplader i grå eternit. Dette materiale er det mest 

vedligeholdelsesfrie, der findes på det danske marked, og det billigste i længden. 

- Hvordan ved Tommy, at vinduerne er billigere end i AB Syd? Han har mig bekendt ingen mulighed for at 

have kendskab til vinduesprisen i AB Syd. Og man kan ikke lige ringe til en leverandør og få oplyst prisen 

på et vinduesparti uden at have kendskab til de tekniske deltaljer, mål osv. Især ikke for vinduer, som er 

lidt komplicerede, som de er på denne sag. 

- Tommy ønsker et plastikvindue (ved vi, men det fremgår ikke af hans tekst), som kan være billigere i 

anskaffelse, men som er dyrere i drift. Og som der ud over ikke er særligt pænt 

- Energimæssigt skal vinduer leve op til de samme krav, uanset hvilken materiale, der benyttes. Som 

minimum skal vinduerne leve op til kravene i det gældende bygningsreglement. Her er kravene skærpet fra 

renoveringen af AB Syd frem til nu.  

- Albertslund Kommune stiller krav om, at byggeriet skal udføres som lavenergibyggeri (iht. BR20), hvis det 

skal renoveres ved elementrenovering. Elementrenovering er, hvor boligerne rives ned og genopbygges 

med elementer på det eksisterende fundament. Ved et lavenergibyggeri stilles der større energikrav til 

havefacaden. 

- Afdelingen kan beslutte, at man gerne i fællesskab vil tilkøbe en energimæssigt bedre havefacade end de 

gældende regler ved den traditionelle renovering. Forskelsprisen mellem det nugældende krav og en bedre 

facade vil skulle betales af afdelingen selv som et privat arbejde.  
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Vandkunsten / Tanja Nors Tardrup 

- De temperaturkrav, som Tommy ønsker opfyldt, svarer til krav til vinduer for passivhusbyggeri, som har en 

minimum overfladetemperatur på 12° C. Krav til passivhuse er generelt endnu skrappere end krav til 

lavenergibyggeri. Man kan sagtens tilkøbe en sådan ekstra isoleret facade i afdelingen, men forskelsprisen 

mellem det nugældende krav og en bedre facade vil skulle betales af afdelingen selv som et privat arbejde 

- Hvis der findes en leverandør på markedet, som kan levere en bedre isoleret facade til en billigere pris, så 

håber vi på, at de indgår et samarbejde med den entreprenør, der vinder opgaven. Det er ikke tilladt, at 

afdelingen selv udpeger en vinduesleverandør, da opgaven skal udbydes sammen med de øvrige 

renoveringsopgaver. 

- I BR10 (7.4.2 stk. 5) (Bygningsreglement 2010) er kravet defineret ved, at overfladetemperaturen på den 

indvendige side af vinduernes karm-/rammekonstruktion (ved 20° C inde og 0° C ude) ikke må være lavere 

end 9,3° C. Det er de værdier, som vinduesproducenter tester deres vinduer ud fra. BR10 er det 

bygningsreglement, som gælder for udførelsen af AB Syd. 

- I BR15 (Bygningsreglement 2015) er kravet til overflade- og randzone temperaturer bortfaldet. Dette 

opvejes dog delvist af, at kravene til vinduernes isoleringsevne er øget. En traditionel renovering vil skulle 

følge krav i BR15. 

- I BR20 (Bygningsreglement 2020) er kravet til overflade- og randzone temperaturer ligeledes bortfaldet. 

Her er kravene til vinduernes isoleringsevne er øget ganske væsentligt. Hvis der udføres 

elementrenovering, skal BR20 følges iht. krav fra Albertslund Kommune 

 

Bonusinfo for den interesserede læser - Udsnit fra Bygningsreglement.dk, ændringer i bygningsreglementet fra 

BR10 til BR15: 

Overfladetemperaturkrav til vinduer 

I bygningsreglementet er der i det nuværende BR10 krav til overfladetemperaturen på vinduers inderside. Kravet er 

indført for at sikre mod kondensdannelse på vinduer, som var et ganske stort problem i 2008. Der er efterfølgende 

gennemført en analyse med følgende hovedkonklusioner: 

• Indeklimaet vil ikke blive forringet af at fjerne kravet til overfladetemperatur. 

• Der er sket en udvikling af vinduesprodukter siden kravet opstod, så de fleste vinduer har en højere 

overfladetemperatur, end hvad kravet tilsiger. Udviklingen skyldes primært de energimæssige krav til vinduer. 

• Overfladetemperaturkravet er dog den eneste metode til at sikre sig mod lave overfladetemperaturer og dermed 

kondensdannelse. 

 

Øvrige bemærkninger til overfladetemperatur (citat fra vinduesleverandøren fra AB Syd, Idealcombi) : 

- I certificeringen, som udføres af Teknologisk Institut, testes de forskellige producenter ved en inde 

temperatur på 20° og en udvendig temperatur på 0°. Det er ud fra disse test, at alle tallene fremgår på 

Energi vinduer.dk, og det er ikke noget, som producenterne selv tester. 

- Ønsker man en højere randzonetemperatur, end der kan opnås med et 2 lags vindue, er rådet at gå efter en 3 

lags løsning, da man her opnår en endnu bedre overflade temperatur, men samtidig også en risiko for 

udvendig kondens, som øges fra ca. 500 timer årligt til 1500 timer årligt. Dog er Albertslund syd, opbygget 

med udhæng, som afhjælper dette meget. 

- Vindueselementerne til Albertslund Syd, er i forvejen meget store og tunge elementer, med en 2 lags rude i 

vinduerne. Hvis man ændrer dette til 3 lags glas, øges vægten med min. 7,5 kg. Pr. m². Et tungere 

vinduesparti kan også være med til at øge prisen på vinduet. Da håndteringen af et endnu tungere vindue, 

har indflydelse på arbejdsmiljø, og det derved også kan have indvirkning på prisen. 

 

Da kondens på vinduer ingen betydning har for indeklimaet, vurderes det ikke nødvendigt med et eksakt krav om 

en given overfladetemperatur i bygningsreglementet. Kravet til overfladetemperatur udgår derfor af 

bygningsreglementet og i stedet indføres en vejledningstekst i bygningsreglementet, der angiver, hvad man skal 
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være opmærksom på for at undgå kondensproblemer på vinduer. I det omfang, at kondensdannelse giver anledning 

til mug, skimmelsvamp 

 

Energiklasser: 

Energiklasser for vinduer iht. minimumskrav i bygningsreglementet: 

Energiklasse C svare til minimumskravet for vinduer i BR10 

Energiklasse B svare til minimumskravet for vinduer i BR15 

Energiklasse A svare til det forventet minimumskravet for vinduer i BR20 

 

Energimærkningsordningen tager udgangspunkt i vindues energibalance (Eret). Eref-værdien er et udtryk i 

kwh/m²/pr år, og jo bedre Eref desto bedre er vindues energiydeevne. 

 

Bedre og billigere havefacade 

Når man går ud i haven og kikker på den lette facade ved havedøren, er facaden der inddelt i 9 elementer. 

 

Vi ved det er billigere at renovere facaden hvis der er færre elementer (store flader er billigere) og vi ved at færre 

elementer giver et mindre varmespild og derfor også en mindre varmeregning, så derfor vil jeg anbefale at vi 

reducerer antallet af flugtveje (døre og vinduer) der er i den lette facade ved havedøren, til: 

 

1 havedør og et stort vindue der kan åbnes ud for køkkenet, samt et stort vindue der kan åbnes i det lille værelse 

bag køkkenet.  

Det nyrenoverede gårdhus vil så fremstå med 1 havedør og 2 store vinduer der kan åbnes i den ene havefacade og 2 

store vinduer der kan åbnes i den anden havefacade. 

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen: 

- Med forslaget tænker Tommy kun på sin egen bolig men glemmer at tage højde, at naboerne bor i andre 

boligtyper og andre boligstørrelser.   

- I bygningslovgivningen er der krav om, at der skal være en flugtvej til det fri fra hvert eneste rum. Hvis 

antallet af oplukkelige vinduer og døre skal beskæres, skal samtlige godkendte plantegninger gennemgås, 

for at sikre, at flugtvejskrav er overholdt. 

- Det er billigst, at havefacaden er ens - uafhængigt af planløsning. Det er den nu. 

- Uden gulvvarme kan havefacaden måske blive billigere ved at få ens brystningshøjde 

- I et af gavlværelserne er der et oplukkeligt vindue og en dør i alle planløsninger. Vinduet eller døren kan 

udgå som besparelse. Ellers er der ikke andre muligheder for prisregulering, når alle havefacader skal være 

ens. At gøre havefacaderne forskellige vil være en fordyrelse, som vil opveje fordelen ved færre 

oplukkelige vinduer. 

- Hvis de oprindelige planløsninger udgår (af besparelseshensyn), vil oplukkelighed af flere vinduer kunne 

udgå. 

 

Gode erfaringer fra rækkehusene 

Glas til gulv i den lette facade ud mod haven kan isolere mindst lige så godt som de gammeldags brøstninger og de 

er billigere og det giver mere lys til boligen.  

 

Der hvor der slæbes mest møg ind og hvor der er størst slid på gulvene er fra hoveddøren og fra havedøren, derfor 

har man i rækkehusene valgt fliser i entreen, køkken og ved spisepladsen hvor slidtagen er størst. Mindre slid og 

vedligeholdelse giver mindre husleje.  

 

Kommentarer 
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Wissenberg / Fie Hermansen: 

- Glas til gulv: Ja, det kan man vælge i større omfang end nu. Hvis man synes. Men her har Tommy på 

talrige byggeudvalgsmøder været i undertal. Glas til gulv ved siden af havedøren i hjørnet er en 

tilvalgsmulighed, men man kan overveje, om denne løsning skal være basis, da det i AB Syd er et billigere 

vinduesparti end den valgte basis. 

- Fliser generelt: Er drøftet både på fokusgruppemøde samt på byggeudvalgsmøder, hvor det er fravalgt. 

- Fliser i enkelte rum, men ikke hele huset, frarådes generelt, da det medfører niveauspring i det 

underliggende betongulv = dyrere 

- Installationer for vand og varme føres mellem trægulv og det underste betondæk. Hvis der er fliser i nogle 

rum men ikke alle, vil det besværliggøre og fordyre, hvis ikke umuliggøre føringen af installationerne. 

Fliser i alle rum vil generelt betyde, at hele føringen af installationerne skal udføres på en anden måde. 

- Fliser på køkkengulv: Frarådes generelt, da det er meget hårdt at gå på, hvilket er dårligt for folk med knæ-, 

hofte- og rygproblemer 

- Fliser i entre: Entreen er det rum med flest installationer under gulvet, og uden mulighed for alternativ 

placering. Derfor er det ikke muligt med flisegulv i entreen, hvilket er drøftet og aftalt med byggeudvalget. 

BO-VEST / Peter Nybom: 

- Glas til gulv kan overvejes udbudt som option. Men igen er opdraget vel at gøre udbudsmaterialet simpelt 

for at minimere prisen. Jeg må som Fie henvise til den demokratiske proces, hvor emnet har være 

behandlet i både fokusgruppe og byggeudvalg.  

 

”85 procent af de totale omkostninger i en bygnings levetid er drift, mens kun 15 procent går til selve 

opførelsen”.  

 

Slid på gulvene 

Der er Bambusgulve der har en hårdhed og en slidstyrke der er væsentlig bedre end de traditionelle trægulve, og de 

er prismæssigt konkurrencedygtige.  

Producenter skriver bl.a.:  

Valget af Bambus Ekstrem til Nordsjællands største indkøbscenter blev bl.a. valgt ud fra plankernes 

ekstreme slidstyrke, som er ca. 250 procent hårdere end traditionelle trægulve. Plankerne kan derfor klare 

stort set alt slags fodtøj uden at tage skade. Og det er naturligvis en stor fordel i områder, hvor mange 

mennesker færdes i adskillige timer hver eneste dag - herunder også højhælede stiletter, som ellers typisk 

kan være en udfordring for et trægulv. 

 

Anskaffelsesprisen er en engangsudgift, men udgiften til vedligeholdelse stopper aldrig, så det er på 

vedligeholdelsen der er penge at spare. 

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen: 

- Bambusgulve som alternativt materiale er blevet drøftet på sidste byggeudvalgsmøde i VA 4 Syd den 21. 

august 2017. Og det skal drøftes igen på næste møde den 12. september 2017, hvor der medbringes en 

materialeprøve. 

- Vandkunsten vurderer, at bambusgulve som materiale er en fin mulighed. Hvis man kan leve med det lidt 

anderledes udseende end et traditionelt nordisk gulv.  

- Vandkunsten har kun brugt bambusgulv i en boligbebyggelse for ca. 10 år siden. 

BO-VEST / Peter Nybom: 

- Lad os afvente behandlingen af emnet på kommende byggeudvalgsmøde. Er selv positiv overfor idéen. 

 

Skure, carporte og plankeværk 
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Hvis vi vælger et vedligeholdelsesfrit og ikke brandbart materiale alle de steder hvor vi i dag har træværk, som 

skure, carporte, plankeværk og måske også pergola(?), vil vi spare penge til vedligeholdelse og nedbringe behovet 

for henlæggelser til netop disse ting.   

Og så skal vi ikke rydde beplantningen 1 meter fra plankeværket fordi driften skal ind i haven hvert 5 år(?) og male 

det indvendigt som de skal i rækkehusene. 

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen: 

- Byggeudvalget, som Tommy er en del af, har besluttet sammen med VA 4 Nord, at der skal udføres nogle 

prøveplankeværk i henholdsvis lærkertræ og thermowood. Begge trætyper er såkaldte vedligeholdelsesfrie 

trætyper, som ikke skal males hver femte år.  

- Der er også opsat en prøve med plastikplankeværk – dette materiale er byggeudvalget ikke begejstret for af 

æstetiske årsager. Det bliver ikke pænere med tiden. 

- Beslutning om valg af materiale til udvendigt træværk vil ske på baggrund af de opstillede prøver. 

Vandkunsten / Søren Nielsen: 

- Æstetisk giver materialet anledning til betydelige overvejelser. Dels er der tale om ekstruderede profiler, 

hvilket ses på enderne, der tydeligt afslører surrogatkarakteren. Og dels kan selve bevidstheden om at 

materialet er ’falsk’, og forsøger at imitere et mere originalt materiale bidrage til at stemple bebyggelsen 

som ’billig’. Dette kan sænke attraktionsværdien og herigennem påvirke hvilken beboersammensætning 

man kan forvente i fremtiden. 

BO-VEST / Peter Nybom: 

- Igen må jeg henvise til den demokratiske proces, hvor emnet har være behandlet i byggeudvalget. Lad os 

afvente prøveopstillingen af plankeværker, før der tages endelig stilling til udførelsesmetoden. Plast er efter 

min vurdering ude af projektet ud fra den proces vi har været igennem.  

 

Ingen forringelser af boligen 

Varmegenvindingen bør ligge mellem loftet og taget, så vi undgår at ødelægge det ene værelses 

indretningsmuligheder, og den påståede konflikt mellem muligheden for fliser i entreen og installationerne i gulvet 

er dermed løst. 

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen: 

- ”Varmegenvindingen” = ventilationsanlægget 

- Ved den traditionelle renovering er det ikke muligt at placere ventilationsanlægget mellem loftet og taget, 

da der ikke er plads. Derfor kan Tommys forslag ikke gennemføres, hvilket han burde vide, da det er blevet 

drøftet i byggeudvalget. Ventilationsanlægget er på nuværende tidspunkt placeret i den udvendige 

teknikboks. En flytning af ventilationsanlægget vil derfor ikke give mere plads indendørs. 

- Det er en fordel, at afdelingens driftspersonale har uhindret adgang til ventilationsanlæg for service og 

filterskift. Derfor er ventilationsanlæg placeret med adgang udefra. Det vil være en kraftig forøgelse af 

driftsomkostningerne, hvis ventilationsanlæg placeres, så driftspersonalet skal ind i boligerne for at kunne 

servicere ventilationsanlæggene. 

- Ved en elementrenovering skal den samlede løsning for etablering af tekniske installationer genovervejes. 

Ved en elementrenovering bliver der højere til loftet, da de nugældende krav til loftshøjder på 2,5 m skal 

overholdes. Det overvejes derfor blandt andet, om nogle af de tekniske installationer kan placeres over 

nedhængt loft i gang. 

- Ved en elementrenovering vil det være en ganske betragtelig besparelse, hvis man kan få placeret alle 

tekniske installationer indendørs, og derved undgå den udendørs teknikboks. 

Vandkunsten / Søren Nielsen: 
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- Der er ”nye indretninger” for netop den boligtype som nævnes, med samme antal værelser. Det anbefales 

derved at vælge en af de ”nye indretninger” hvis man vil undgå at det lille værelse bliver mindre pga. 

teknikskabet, som er en nødvendighed for renoveringen. 

 

Solceller 

Hvis det er rentabelt at etablere solceller på samtlige gårdhuse kan det bruges til driften af vores 

varmegenvindingsanlæg og vores øvrige strømforbrug.  

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen: 

- Solceller: Som reglerne er på nuværende tidspunkt, er det slet ikke rentabelt at sætte solceller på 

gårdhusene. Dette skyldes, at en almen boligafdeling ikke må sælge strøm til nettet. Og forbruget i husene 

generelt ikke kan aftage al strømmen. 

BO-VEST / Peter Nybom: 

- Etablering af solceller/rentabiliteten afhænger særligt af udfaldet af lovforslag 214, som skal behandles i 

september 2017. Herefter kan muligheden enten undersøges nærmere eller helt forkastes. 

 

Fokusgrupper 

Der hvor vi kan blive enige om en standard får vi mest for pengene. Så når vi kender huslejekonsekvenserne kunne 

vi samles i nogle fokusgrupper og blive enige om én standard for badeværelset og én for køkkenet (u-køkken og 

køkken med disk) hvorved vi så får mulighed for at hæve boligstandarden uden at det behøver at blive væsentligt 

dyrere.  

 

For at få huslejestigningerne ned bør vi reducere de nuværende 24 plantegninger til 1 plantegning på 93m² og 1 

plantegning på 108m², og de samme tegninger spejlvendt, så vi kun har 4 plantegninger i alt, og når vi så kender 

prisen på selve renoveringen kan vi beslutte hvor mange tilvalg og tilkøb der bliver råd til. 

 

Kommentarer 

Wissenberg / Fie Hermansen:  

- Fokusgrupper: Vi deltager gerne i planlægning, afholdelse og efterbehandling af fokusgruppemøder i 

afdelingen en gang til med det formål at reducere tilvalg eller bearbejde de tekniske løsninger til et billigere 

resultat. Vær dog klar over, at alt arbejde med fokusgruppemøder fra rådgiverside honoreres i regning efter 

medgået tid. 

- Badeværelser:  
o Der er på nuværende tidspunkt én standard for badeværelserne. Badeværelser kan ikke gøres 

billigere, hverken for udførelsen eller for langsigtet drift.  
o Eneste besparelsesmulighed er de to tilvalg på badeværelset for selv at ophænge håndklædekrog og 

toiletrulleholder. 

- Køkkener:  
o Genskabelse af de nuværende køkkener og U-køkkenet er suverænt de dyreste køkkener at udføre. 

Hvis man ønsker at spare, anbefales det derfor kun at have planløsninger med lange køkkener. 
o Alternativt kan det besluttes, at der kun er ét køkken pr. planløsning og dermed ikke en mulighed 

for at vælge et alternativt køkken. 
o Det er også en mulighed at bearbejde køkkenerne i de oprindelige planløsninger til en simplere 

model, så: 

 De smalle underskabe mod rummet udgår, da disse kræver en ekstra dyb bordplade, som 

vil være i specialmål og derfor er ekstra dyr 

 I forlængelse af ovenstående skal disken også udgå 

 Den dyre løsning med de frithængende overskabe, som formentlig kræver et stativ skal 

udgå (skabskabinettet er ikke bygget til at bliv monteret nedhængt fra loftet og derfor 

fordyres montagen væsentligt) 
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 Det billigste køkken som passer til den oprindelig planløsning er u-køkkenet. U-køkkenet 

er billigere, da overskabe monteres på væggen, som er en montage som kabinettet er 

bygget til. Samtidig er det en simplere opsætning, som holder håndværkerudgiften ned og 

dybden på bordpladen er standard  

- Planløsninger:  
o Det vil klart være en besparelse, hvis der ikke er tilvalgsmuligheder for planløsninger.  
o Og det vil ligeledes være en besparelse, hvis man vælger den billigste planløsning som standard for 

alle. De billigste planløsninger for hver hustype vil det være AN5, BN5, AØ5 og BØ5 for 

gårdhusene på 93 kvadratmeter. Mens der ikke er så stor forskel i prisen for planløsninger for 

gårdhusene på 108 kvadratmeter. 
o Eller hvis man fjerner de dyreste planløsninger fra tilvalgskataloget.  Genskabelse af de oprindelige 

planløsninger er klar de dyreste planløsninger. Det anbefales derfor, at de oprindelige 

planløsninger udgår som tilvalgsmulighed.  
o Planløsninger kan beses på www.masterplansyd.dk under tilvalg for gårdhusene. 

- Tilvalg og tilkøb:  
o Beslutning om omfang af tilvalg og tilkøb skal ske, inden entreprenørerne skal prissætte 

renoveringen. Så tilvalg og tilkøb også prissættes ved samme lejlighed, da det ellers bliver for dyrt.  
o Når prisen på tilvalgene kendes, når der er fundet et entreprenørfirma, skal der igen tages stilling til 

om alle tilvalg skal med.  
o Det frarådes på det kraftigste at vente med at få prissat tilvalg og tilkøb til efter der er fundet en 

entreprenør, da det vil øge prisen voldsomt.  

BO-VEST / Peter Nybom: 

- Jeg må på det kraftigste fraråde at der gennemføres flere fokusgruppeforløb, da det fordyrer projektet. I 

forvejen skal vi igennem et forløb omkring elementrenovering, som udover det foregående forløb, ikke er 

indeholdt i den oprindelige rådgiveraftale. Vi skal forsøge at minimere udgifter til rådgiverbistand, så der 

frigives flere midler til selve renoveringen.   

- Personligt er jeg vild med planløsning 5, men omvendt er beboerne stillet i udsigt, at de kan få deres 

oprindelig planløsning efter renovering. Tvivler på, at denne model bliver vel modtaget, selvom den, som 

Fie rigtig nok nævner, vil være en besparelse i projektet. 

 

 

Tommy Larsen 

Ørnens kvarter 

Medlem af afdelingsbestyrelsen  

og byggeudvalget 

 

http://www.masterplansyd.dk/

