
Ringparkens Helhedsplan 

Siden 2011 er der blevet arbejdet på en helhedsplan i Ringparken. En hel-
hedsplan tager normalt mange år at få gennemført og ændrer sig normalt 
gennem tiden. 

Da I sidst så projektet i 2016, var det den foreløbige helhedsplan. Den 
foreløbige helhedsplan har været inde i Landsbyggefonden og blive 
behandlet. Behandlingen er nu slut, og vi kan præsentere jer for ind- 
holdet i den endelige helhedsplan. 

Som I vil se i denne folder, har indholdet i helhedsplanen ænd- 
ret sig, da Landsbyggefonden har vurderet, at de ikke kan give 
økonomisk støtte til alle dele i den foreløbige helhedsplan.  
Selvom det er en endelig helhedsplan, kan der godt ske ænd- 
ringer i den kommende projekteringsfase.

Vi har lavet denne folder, som skal oplyse jer om, hvad Ringparkens endelige 
helhedsplan indeholder, hvorfor helhedsplanen er nødvendig og hvad de 
økonomiske konsekvenser bliver. 

Vi håber, at I med denne folder bliver bedst mulig klædt på til at kunne 
stemme helhedsplanen igennem den 18. april.



De gule blokke
•   Kuldebroer og dårligt indeklima der bl.a. giver 

skimmeludfordringer

• Nedslidte elinstallationer 

• Byggeskader på altanerne

• Nedslidte tage

• Nedslidte entredøre og vinduer

• Varmeanlæg fungerer ikke optimalt

De røde blokke 
•  Kuldebroer og dårligt indeklima der bl.a. giver 

skimmeludfordringer

• Nedslidte elinstallationer 

• Byggeskader på altanerne

• Nedslidte tage

• Nedslidte entredøre og vinduer

• Varmeanlæg fungerer ikke optimalt

Søndre Ringvej
Betonoverlæggere, der holder etagerne fra hi-
nanden, er begyndt at slå revner og det medfører 
at armeringen ruster. Det betyder at betonover-
læggerne på sigt mister sin bæreevne. 

•  Kuldebroer og dårligt indeklima der bl.a. giver 
skimmeludfordringer

• Nedslidte elinstallationer 

• Nedslidte entredøre og vinduer

• Varmeanlæg fungerer ikke optimalt

• Nedslidte mure i tørregårdene 

Fælles
I Ringparken er der en stor del boliger, som er af 
mindre størrelse samt boliger uden tilgængelighed. 
Det betyder, at når beboerne ønsker at flytte til 
enten en større bolig eller en tilgængelighedsbolig, 
er de nødt til at flytte fra afdelingen, og det be-
laster afdelingens driftsbudget. 

Hvad er afdelingens udfordringer?

Byggeskader på altanerne

Nedslidte entredøre

Nedslidte mure i tørregårdene

Nedslidte tage

Nedslidte vinduer

Kuldenbroer



Ringparken har mange byggetekniske udfordringer, 
der skal håndteres inden for de kommende år. Det 
er fx nedslidte tage, byggeskader på altanerne og 
betonoverlæggere samt skimmeludfordringer.

Ringparken har derfor brug for økonomisk støtte 
fra Landsbyggefonden, for at kunne finansiere alle 
de forskellige renoveringsarbejder. Afdelingen kan 
ikke alene finansiere alt det arbejde, der lægges op 
til i en Helhedsplan. 

Men det allermest nødvendige arbejde skal laves. 
Og det vil belaste Ringparkens økonomi. Det vil 
i sidste ende betyde, at I beboere vil få store hus- 
lejestigninger, der er ikke er til at betale. 

Boligsammenlægninger og tilgængeligheds- 
boliger i Ringparken er nødvendigt
Helhedsplanen er med til at fremtidssikre Ring-
parken, så det fortsat er en attraktiv boligafdeling 
at bo i. 

Helhedsplanen lægger op til, at nogle lejlighed-
er bliver lagt sammen for bl.a. at sikre boliger til 
forskellige familiesammensætninger - både til den 
store børnefamilie, par, seniorer og singler. Ring-
parken har i dag ikke nogen boliger over 88 kvm. 
og er derfor ikke særlig attraktiv for den store 
familie. Det betyder, at familierne ikke længere 
har nok plads, så de flytter fra afdelingen, og det 
belaster afdelingens driftsbudget. 

Hvorfor skal Ringparken have en helhedsplan?

Der skal også laves tilgængelighedsboliger i Ring-
parken. Der er et øget behov for boliger med 
niveaufri adgang, elevator og plads til kørestol i 
opholdsstue, badeværelse, køkken og minimum 
ét af boligens værelser. På den måde bliver Ring-
parken også et sted, man kan bo som ældre, gang-
besværet eller handicappet. 

Med en ombygning af nuværende boliger til både 
større sammenlagte boliger og tilgængeligheds-
boliger, bliver Ringparken en attraktiv boligafde-
ling for en bredere målgruppe.  

Den kommende ghettopakke gør, at vi må rykke 
hurtigt
Som mange af jer måske har set i nyhederne og 
læst i aviserne den seneste tid, vil regeringen tage 
penge fra Landsbyggefonden og bruge dem på 
renovering af ghettoer. Derfor skal vi skynde os 
at få garanteret pengene til Ringparken, så vi ikke 
skal vente flere år igen på at komme i gang. Vi skal 
senest sende materialet med udgangen af april, for 
at Landsbygefonden kan garantere sin støtte til 
Ringparkens helhedsplan. 



Hvad indeholder helhedsplanen?

Gule blokke
50 boliger sammenlægges til 25 store 5-rums bo-
liger. 20 boliger sammenlægges til 10 store 4-rums 
boliger.

I opgang 39 tv. + mf., 44 th. + mf., 45 th. + mf.  og 
50 tv. + mf. sammenlægges gavllejemål på alle 
etager. 

Udearealerne i hele Ringparken bliver opdateret og der bliver etableret et stiforløb

I opgang 29, 33, 37 th. + mf.  sammenlægges gavl- 
lejemål i stuen, 1. + 2. etage.

Alle disse boliger bliver totalrenoveret og får nye 
køkkener og badeværelser.

Derudover bliver følgende også lavet i de gule 
blokke:

• Ny ventilation

De gule blokke



• Dørtelefon 

• Nye elinstallationer

• Nye altaner

• Facadeisolering ved altaner

• Nye tage

• Nye entredøre

•  Udskiftning af varmtvandsbeholdere og ind- 
reguleringsventil

•  Et-strenget varmeanlæg udskiftes til to-
strenget

• Nye vinduer (inkl. nye vinduer i kælderen)

•  Efterisolering af: Skråvægge, skunke, brystnin-
ger, etageadskillelse mod kælder

• Udvendig efterisolering af gavle

• Ny fuge i murværk

Vejledende skitser

Vejledende skitser

2V



Røde blokke
Der bliver etableret 16 tilgængelighedsboilger i 
opgang 32 og 34 med elevator. 

Alle disse boliger bliver totalrenoveret og får nye 
køkkener og badeværelser.

Derudover bliver følgende også lavet i de røde 
blokke:

• Ny ventilation

• Dørtelefon 

• Nye elinstallationer

• Nye altaner

• Facadeisolering ved altaner

• Nyt tegltag

• Ny fuge i murværk

• Nye entredøre

•  Udskiftning af varmtvandsbeholdere og in-
dreguleringsventil

• Nye vinduer (inkl. nye vinduer i kælderen)

•  Efterisolering af: Skråvægge, skunke, bryst-nin-
gerog etageadskillelse mod kælder

• Udvendig efterisolering af gavle

Vejledende skitser



De røde blokke



Søndre Ringvej
På Søndre Ringvej vil der efter helhedsplanen være  
115 tilgængelighedsboliger med elevator. 

Opgangene 38, 42, 48, 52, 58, 62, 68, 72, 78, 82 bliv-
er berørt af de kommende arbejder.

Boligerne bliver  fordelt således:  
25 nye 5-værelses boliger, 10 nye 4-værelses bo- 
liger, ombygning af 70 2-værelses.

Derudover bliver der også lavet:

• Dørtelefon 

• Nye elinstallationer

• Ny ventilation

• Nye entredøre

• Murene i tørregårdene blive renoveret

•  Udskiftning af varmtvandsbeholdere og ind- 
reguleringsventil

• Nye vinduer (inkl. nye vinduer i kælderen)

• Udvendig efterisolering af facader

Vejledende skitser

Gavllejemål sammenlægges og ændres til tilgængelighedsboliger

Lejemål ændres til tilgængelighedslejemål (ingen sammenlægninger)



Sdr. Ringvej

Vejledende skitser



Hvis helhedsplanen gennemføres

Økonomi

Såfremt helhedsplanen vedtages vil der i gen-
nemsnit kun være en huslejestigning på 46 kr/m2/år. 
(+/- 10%)

Denne huslejestigning indeholder alle punkterne 
fra ”Hvad indeholder Helhedsplanen”

Helhedsplanen vil samlet set koste 493 mio. kr. 
Grunden til at huslejestigningen ikke bliver hø-
jere er fordi Landsbyggefonden sætter et loft hvor 
meget huslejen i afdelingen må være, og støttefi-
nansierer så tilsvarende for at huslejen ikke over- 
stiger dette loft.

Hvis helhedsplanen ikke gennemføres

Landsbyggefonden støttefinansierer sagen med et 
lån på 349 mio.kr, samt med næsten 36 mio. kr. ved 
det som kaldes for reguleringskonto. 

For at finansieringen kan lykkedes er det derudo-
ver en forudsætning at afdelingen forinden hel-
hedsplanen optager et lån på 31 mio. kr., som skal 
dække udskiftningen af de røde blokkes tage. 

Desuden skal der tages 30 mio. kr. fra afdelingens 
henlæggelser, hvilket kan lade sig gøre fordi at hen-
læggelserne var tiltænkt arbejder som nu er inde- 
holdt i helhedsplanen. De resterende beløb fi-
nanseries bl.a. via fællespulje i Landsbyggefond-
en, tilskud fra Boligselskabet Sjælland og egen 
trækningsret.

I de kommende år vil der skulle lånefinansieres 174 
mio. kr. til tage, døre, vinduer, altaner, ventilation, 
isolering m.m.

Dette vil give en huslejestigning på 257 kr/m2/år.

Såfremt der ikke gennemføres en helhedsplan står 
Ringparken, allerede i 2019, for at skulle optage et 
eksternt lån på 46 mio. kr. for at renovere de ned-
slidte tage på de gule og røde blokke. Dette vil i sig 
selv give en huslejestigning på 68 kr/m2/år.

Eksempel ved 70 m2 bolig Huslejestigning pr. md
Ved Helhedsplan 268 kr. 

Uden Helhedsplan 
-  Tage, døre, vinduer, altaner,  

ventilation, isolering m.m. 1.500 kr. 
-  Kun tage 398 kr.

Efter Helhedsplan Husleje/m2/år
Gennemsnitlig husleje 933 kr. 

Øvrige boliger (eks. 70 m2) 923 kr.
Sammenlægningsboliger (eks. 110 m2) 932 kr.
Tilgængelighedsboliger (eks. 70 m2) 975 kr.

Husleje



Det er boligselskabet, der beslutter, hvordan du 
skal bo, imens din bolig bliver renoveret. Vi vurder-
er ud fra renoveringens omfang, om du kan blive 
boende i din bolig, eller der er behov for genhus-
ning, imens arbejdet står på.

I Ringparken er der både beboere som skal blive 
boende i deres boliger og beboere der skal genhus-
es. Dem der bor i boliger som enten skal sammen-
lægges eller ombygges til tilgængelighedsboliger 
skal genhuses. Det kan enten være en midlertidig 
eller permanent genhusning. 

Midlertidig genhusning - Husk på, at du flytter 
hjem til en bedre bolig
Når din bolig skal renoveres, kan det være nød-
vendigt, at du i en kortere periode, skal bo et 
andet sted, inden du igen kan flytte hjem til din 
egen færdigrenoverede bolig. Det kalder vi for en 
midlertidig genhusning. 

Vi ved, at genhusning kan virke uoverskueligt og 
medføre gener. Men vi gør vores til, at det bliver 
en god oplevelse. Og husk på, at du efter en kort 
periode er hjemme igen i velkendte, trygge ram-
mer – som nu er endnu bedre end før.

Bliv tryg ved din midlertidige genhusning
Få svar på de spørgsmål, som mange har i 
forbindelse med midlertidig genhusning. 

•  Du udfylder et skema om dine behov under 
genhusningen.  4-6 måneder før du skal gen-
huses, får du tilbudt et møde med en genhus-
ningskordinator. Her snakker I om dine ønsker 
til genhusning, så I sammen kan finde den gen-
husningsbolig, der passer bedst til dine behov.

•  Boligselskabet finder den midlertidige bolig, 
som oftest ligger i boligafdelingen.

•  Vi tager i størst mulig omfang hensyn til indi-
viduelle forhold som gangbesvær, skolebørn, 
institutioner, husdyr mv.

•  Udflytning og genhusning begynder et par uger 
før, din opgang skal renoveres.

•  Boligafdelingen betaler for flytning af dine 
ting. 

•  Hvis du afdelingens almindelige løsning til in-
ternet og/eller TV, sørger Boligselskabet for, 
at du i genhusningsperioden får adgang til et 
nogenlunde tilsvarende produkt uden at betale 
ekstra. Du får besked, hvis du selv skal kon-
takte udbyderen. 

•  Du kommer ikke til at betale mere i husleje, 
end du gør nu. 

•  Du skal ikke betale for normal istandsættelse 
af den midlertidige bolig, når du flytter tilbage 
til din egen. 

•  Du får stadig boligstøtte og i din opskrivning i 
boligselskabet ændrer sig ikke.

Hvordan skal du bo under renoveringen?



Permanent genhusning - Muligheden for at få 
din ønskebolig
Permanent genhusning betyder at du skal flytte. 
Du flytter til en ny bolig, og kommer ikke tilbage 
til din gamle bolig. Og det giver dig nogle fordele. 

Du har kun mulighed for permanent genhusning, 
hvis din nuværende bolig enten skal omdannes 
til en tilgængelighedsbolig eller sammenlægges 
i forbindelse med den kommende renovering. 
Når du skal genhuses permanent, er vi forpligtet 
til at finde en bolig, der er passende i forhold til 
din husstands størrelse, eller som har samme antal 
rum som din nuværende bolig. Derudover betaler 
vi også for flytning af dit indbo. 

Bliv boende i boligafdelingen
Ønsker du at blive boende i boligafdelingen, har 
vi dedikerede medarbejdere, der gør alt for, at det 
kan lade sig gøre. 

Når boliger bliver opsagt, udlejer vi dem i en tids-
begrænset periode frem til renoveringen begyn-
der. Nogle af disse boliger bruges til permanent 
genhusning, mens andre bruges midlertidigt.

Få svar på dine spørgsmål
Vi er klar over, at når en stor renovering er i gang, sker der mange ændringer, som kan gøre dig utryg. Derfor 
har vi samlet svarene på en række af de spørgsmål, som oftest opstår, når bekymringerne om, ”hvordan skal 
jeg bo” melder sig.

Du finder alle spørgsmål og svar på bosj.dk/genhusning. De spørgsmål kan du printe og læse i ro og mag. 
Har du brug for hjælp til at printe, så kontakt os og vi hjælper dig.

Tidsplan
Orienteringsmøde 12. april + 17. april

Afstemningsmøde 18. april

Projekteringsperiode 1,5 år

Byggeperiode Ca. 3 år

Din mulighed for at få en ønskebolig
Hvis du skal genhuses permanent, har du mulighed 
for at flytte til din ønskebolig!

Går du og overvejer at flytte teltpælene? Så se din 
permanente genhusning som en mulighed for ne-
top det!

Du kommer nemlig forrest i køen, til de boliger vi 
har i boligselskabet, hvor der normalt er mange års 
ventetid, og til de nye boliger, som vi netop har 
færdigbygget.

Find selv din nye bolig
Du kan også selv finde din nye permanente bolig. 
Det sidste halve år, inden renoveringen begynder, 
har du kun én måneds opsigelse.


