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Renovering af Parkvænget

Parkvænget står over for en såkaldt helheds- 
plan. Helhedsplanen er en større renovering 
af boligafdelingen, hvor afdelingen får øko- 
nomisk støtte af Landsbyggefonden. Det er 
beboerne, der skal beslutte, om renoveringen 
skal gennemføres med økonomisk støtte fra 
Landsbyggefonden.

Nybyggeri og fællesarealer i 
Parkvænget
Tilbage i 2017 har beboerne i Parkvænget på 
et beboermøde stemt for (principgodkendt), 
at der skal bygges en ny tagetage på alle blok-
ke i parkvænget. 

Renoveringen kan stå alene, men det er en 
fordel, at nybyggeriet også vedtages endeligt, 
så renovering og nybyggeri kan planlægges 
sideløbende og dermed også udføres samtid- 
ig. Boligselskabet arbejder på en endelig af-
stemning og finansiering af nybyggeriet, som 
vi forventer at kunne gennemføre senere på 
året.  

I november 2019 har beboerne i Parkvænget 
vedtaget en masterplan for udearealer og 
fælleshus. Her skal der opføres et fælleshus 
og et fælles udeareals- og vandafledningspro-
jekt, som øvrige afdelinger i Trekanten også 
kan benytte. Udførsel og projektering af dette 
projekt vil blive koordineret med renoverin-
gen.   

Derfor skal I stemme om  
renoveringen nu
Corona-situationen gør, at regeringen sam-
men med de almene boligselskaber gerne 
vil bidrage til at sætte gang i hjulene i byg-
gebranchen efter krisen. Det kan ske ved at 
fremrykke renoveringer.

Derfor har Landsbyggefonden peget på 
Parkvænget, der er langt med planlægningen 
af renoveringen, og opfordrer til at fremskyn-
de afstemningen om den endelige plan for 
renoveringen.   

Parkvænget har derfor fået mulighed for at 
stemme om planen for renoveringen, og efter- 
følgende vil det tilsvarende være muligt at 
komme i gang med selve renoveringsarbejdet 
tidligere end ellers planlagt. Landsbyggefond-
en tager forbehold for anskaffelsessum og 
bevillingsmulighed.

Sådan foregår afstemningen
Normalt ville der blive afholdt et ekstra- 
ordinært afdelingsmøde, hvor beboerne 
kan møde op og stemme om plan-
en for renoveringen. Men på grund af  
corona-situationen kan vi ikke afholde  
afdelingsmøde, da vi ikke må samles så mange.

Digital

Alle beboere kan i stedet logge ind i debat- 
og valgsystemet og stemme digitalt i denne  
periode:

•  Fra mandag d. 4. maj kl. 13.00 til torsdag 
d. 7. maj kl. 13.00

Den digitale afstemning kræver, at du har:

•  Folkeregisteradresse på en adresse i 
Parkvænget 

• Både har en mailadresse og et NemID.

Brevstemme

Hvis du ikke har mulighed for at stemme digi- 
talt, skal du senest mandag den 4. maj kl. 9.00 
fortælle os, at du ønsker at brevstemme. Det 
gør du ved at aflevere sedlen på sidste side i 
indkaldelsen i den postkasse, der er nævnt 
samme sted. Du vil så i løbet af tirsdag d. 5. maj 
modtage en stemmeseddel, der skal afleveres i 
postkassen senest torsdag den 7. maj kl. 13.00. 
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Hvad sker der efter afstemningen
Hvis afdelingen stemmer ja til renoveringsplan-
erne, er kommunen klar til at haste-behandle  
renoveringen. Kommunens godkendelse  
betyder, at renoveringen kan blive gennem-
ført. Landsbyggefonden tager forbehold for 
anskaffelsessum og bevillingsmulighed.

Landsbyggefondens endelige tilsagn forventes 
den 1. juli 2020.

•  Følg processen på bosj.dk/reno-park

Få svar på dine spørgsmål
Vi har lavet dette informationsmateriale, som 
skal oplyse jer om, hvad renoveringen inde-
holder, hvorfor renoveringen er nødvendig, og 
hvad de økonomiske konsekvenser bliver,  - i 
jeres tilfælde en huslejenedgang.

Sådan bruger du debat- og  
valgsystemet
Du finder valg- og debatsystemet på  
bosj.dk/park-valg 

Både beboere og alle andre kan se spørgs- 
mål/indlæg og kommentarer i debat- og 
valgsystemet uden at logge ind. Men du skal 
logge ind for at:

• Se navn og billede på debattøren

• Stille et spørgsmål

• Skrive en kommentar

• Afgive din stemme

Opret først en bruger i systemet, og brug 
så NemID, når systemet beder om det for 
at tjekke, om du er fyldt 18 år og har folke- 
registeradresse i afdelingen.

Hvert lejemål har to stemmer, hvis I er to 
voksne, kan I enten begge stemme eller den 
ene kan nøjes med stemme. Hvis der kun 
stemmes en gang fra et lejemål tæller stem-
men automatisk dobbelt.

Vi håber, at I med informationsmaterialet  
bliver bedst mulig klædt på til at kunne stemme 
om den endelige plan for renoveringen.

Hvis du har spørgsmål, du ikke finder svar på 
i informationsmaterialet, kan du bruge vores 
online debat- og valgsystem. Her kan du 
både stille spørgsmål og se eller kommentere  
andres spørgsmål. Debatten er åben:

•  Fra tirsdag den 21. april kl. 8.00 til  
mandag den 4. maj kl. 9.00. 

Du kan også stille dit spørgsmål til en medar-
bejder i boligselskabet via telefon 46 35 25 90 
på disse tidspunkter: 

• Tirsdag d. 28. april kl. 12.00-16.00

• Onsdag d. 29. april kl. 16.00-20.00

• Torsdag d. 30. april kl. 16.00-20.00

Eller du kan stille dit spørgsmål skriftligt og 
aflevere det i postkassen, der er nævnt i ind-
kaldelsen. Læg dit spørgsmål i postkassen se-
nest fredag d. 1. maj kl. 8.00.

Husk at skrive navn og adresse på dit spørgs- 
mål.

Du kan forvente skriftligt svar på dit spørgs-
mål i din postkasse inden for 4 hverdage.
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Hvad er afdelingens udfordringer

Parkvænget er blevet kvalificeret til øko- 
nomisk støtte fra Landsbyggefonden, fordi 
Parkvængets beboere og afdelingsbestyrelse 
tidligt har gjort opmærksom på, at afdeling- 
en havde bygningsmæssige udfordringer.  
Boligselskabet har derfor startet arbejdet med 
at udforme en plan for en renovering. Som en 
del af dette har ingeniørfirmaet Rambøll udar-
bejdet en tilstandsvurdering af Parkvænget i 
august 2017. 

I det næste kan du læse om de udfordringer, 
der blev fundet i Parkvænget.

Facader
Der er ved Parkvænget blevet fundet dyreeks-
krement fra skadedyr i klimaskærmen. Vind-
spærren er sprød og revnet flere steder, og 
derfor forventes det, at skadedyr opholder sig 
i klimaskærmen. Der mangler tætning mellem 
facade og sokkel, og der mangler isolering om-
kring vinduerne i klimaskærmen. Herudover er 
dokumenteret systematiske kuldebroer i kli-
maskærmen, og dårlig isolerede vindueskarme, 
der skaber stor risiko for kondens og skim-
melvækst.

Ventilation
Den eksisterende ventilation giver et dårligt 
luftskifte, det skyldes manglende indreguler-
ing og lukkede friskluftsventiler. Når boligerne 
ikke ventileres tilstrækkeligt, øger det risikoen 
for skimmel og det forringer indeklimaet

Badeværelser
På trods af at badeværelserne er udført i 2012, 
har Rambøll registret fugt i mange badeværel-
ser. Det skyldes, at rørgennemføringerne ikke 
er udført korrekt. 

Kælder
Der er udfordringer med at overfladevand 
trænger i kældrene. Det medfører skader i 
kælderrum, inventar og kældervægge. 
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Tag
Taget er et asbestholdigt bølgeeternit tag.  
Taget bør derfor udskiftes nu, reparationer er 
bekostelige på grund af asbesten, og tagets 
forventede levetid er nået. 

Kloak
Kloakken er nedslidt og skal udskiftes.

Varme
De varmecentraler som ikke er renoverede, 
er nedslidte og bør renoveres. Radiatorerne i 
boligerne er de oprindelige, hvilket betyder, 
at deres levetid er opbrugt, og de bør derfor 
udskiftes. Derudover bør der også udskiftes 
termostater, så alle er ens, og der dermed er 
mulighed for indregulering.

Hvad indeholder renoveringen
Ny skalmurede facader
Den nuværende facade bliver fjernet, og der 
opbygges en ny muret facade med efteriso- 
lering.

En skalmur er en smuk og stærk løsning, og 
det er muligt at udføre en effektiv isolering 
og tætning af hele klimaskærmen. Det vil have 
stor effekt på varmeforbrug og komfort i bo- 
ligerne. 

Kælder
Der etableres regnvandsafledningsløsning 
(LAR), som leder vandet væk fra bygningerne. 
Det kan fx være med terrænreguleringer, sky-
brudssikring og dræn. Løsningen bliver udført 
som en del af masterplanen for udearealer.

Tag
Der afsættes midler til udskiftning af tag. 

Renoveringen indeholder størstedelen af fi-
nansieringen til en nyt tag. En mindre del af 
finansieringen til nyt tag fås gennem nybyg-
geriet, når dette vedtages. 

Indvendigt indeklima 
Ventilationsanlægget indreguleres, så det effe-
ktivt kan skifte luften i lejlighederne, så inde- 
klimaet forbedres og skimmel undgås.   

Badeværelser, kloak og afløb
Der skal foretages mindre lokale reparationer 
på badeværelsets rørgennemføringer. Repara-
tionerne er vigtige for badeværelsernes leve- 
tid. 

Kloak og afløb
Eksisterende kloaksystem udskiftes, faldstam-
mer udskiftes og der opsættes rottespærring. 

Varme
Renovering af nedslidte varmecentraler, og ud-
skiftning af ventiler, radiatorer og termostater. 
Herved kan varmen indreguleres og effektivt 
fordeles i bygningerne. Det vil have stor effekt 
på varmeforbrug og komfort i boligerne. 

Udearealer
Der bliver etableret en række fællesskabende 
tiltag på Parvængets udearealer. Løsningerne 
bliver udført som en del af masterplanen for 
udearealer.   
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Tilgængelighedsboliger

I hver blok ombygges én opgang fra alminde- 
lige boliger til tilgængelighedsboliger. En 
tilgængelighedsbolig er en bolig med niveau-
fri adgang – fx uden dørtrin og hvor en gang-
besværet kan komme rundt. Samtidig er der 
elevator i opgangen. 

En tilgængelighedsbolig er ikke en handicap-
bolig og boligerne er ikke forbeholdt nogen 
særlige grupper af beboere. Faktisk svarer  
indretningen meget, til den man ser i ny-
byggede boliger. Elevatoradgangen til 
tilgængelighedsboligerne kan give adgang til 
en tagetage, hvis afdelingen vedtager nybyg-
geriprojektet.  

Der bliver etableret tilgængelighedsboliger 
i en hel opgang i hver blok. De eksisterende 
boligtyper A, B og F, som er i opgangene i dag, 
bliver med renoveringen ombygget til 4 for-
skellige typer af tilgængelighedsboliger. 

De får betegnelserne - R1, R2, R3, R4. På de 
kommende sider er illustreret både de ek-
sisterende boligtyper og de nye ombyggede 
boligtyper.   

Opgange der bliver ombygget til tilgængelig- 
hedsboliger 

•  Nuværende Type A: Parkvænget nr. 17 og 
Parkvej nr.  7, 11, 19

•  Nuværende Type B og F: Parkvænget nr. 3, 
7, 11 og 15
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Type A  
(Parkvænget 17 og Parkvej 7, 11, 19)
I Parkvænget nr. 17 og Parkvej nr. 7, 11 og 19 
bliver opgangen renoveret, og der kommer 
ny elevator. Terræn hæves så der er niveaufri 
adgang til opgang og elevator. Elevatoren kan 
bygges med glasdøre så lys fra trapperummet 
kan trækkes ind til boligerne indgangsdøres 
gennem lysskakten, alternativ kan lysskakten 
på de overliggende etager inddrages i bolig- 
arealet.  

R1 lejemålet bliver 3-værelses på ca. 86 m², og 
R2 lejemålet bliver 2-værelses på ca. 78 m².

Boligerne bliver gennemlyste og har ny delvist 
overdækket altan, alle rum bliver nyrenoveret, 
på nær badeværelset hvor der kun foretages 
mindre justeringer og reparationer af fugt-
problematik. 

Eksisterende boligplan for Type A

Tegningen nedenfor viser én Type A. På en 
etage ligger der to Type A-boliger ved siden 
af hinanden. Den anden Type A er blot spejl-
vendt. 

Fremtidige boligplan for Type A: R1 og R2
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Type B og F  
(Parkvænget nr. 3, 7, 11 og 15)
I Parkvænget nr. 3, 7, 11 og 15 bliver opgangen 
renoveret, og der kommer ny elevator. Ter-
rænet hæves, så der er niveaufri adgang til op-
gang og elevator. Elevatoren kan bygges med 
glasdøre så lys fra trapperummet kan trækkes 
ind til boligernes indgangsdøre gennem lys- 
skakten, alternativ kan lysskakten på de over-
liggende etager inddrages i boligarealet.  

R3 lejemålet bliver 5-værelses på ca. 111 m², 
og R4 lejemålet bliver 4-værelses på ca. 104 
m².

Boligerne bliver gennemlyste og har ny delvist 
overdækket altan, alle rum bliver nyrenoveret, 
på nær badeværelset hvor der kun foretages 
mindre justeringer og reparationer af fugt-
problematik. 

Eksisterende boligplan  
for Type F - nedlægges 
De eksisterende B-lejemål sammenbygges 
med F-lejemålet, således at de 3 eksisterende 
boliger sammenlægges til 2 fremtidige lejemål 
R3 og R4.

Eksisterende boligplan for Type B 

Fremtidige boligplan for Type B: R3 og R4

Sammenlægning
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Økonomi

Hvis Parkvænget skulle finansiere alle nødven-
dige renoveringsarbejder med egen opsparing 
og lån-tagning ville huslejestigningen blive 
meget stor. 

Der kommer ingen huslejestigning ved en 
gennemførelse af renoveringen, da Landsby-
ggefonden har vurderet, at den nuværende 
gennemsnits-leje er alt for høj. Derfor har 
Landsbyggefonden sat et loft over lejen.

Den resterende finansiering af renoveringen 
sker dels ved huslejestøtte/driftsstøttelån, 
fritagelse for indbetalinger, årligt tilskud fra 
Dispositionsfonden, årlige besparelser på hen-
læggelserne – men også ved at afdelingen selv 
bidrager med 20.800.000 kr. fra deres egne 
henlæggelser, til byggesagen. 

Afdelingens PPV-plan har en sund økonomi 
efter endt helhedsplan, og kan derfor godt 
bære at bidrage med kr. 20.800.000 til helheds- 
planen.

Hvis Parkvænget stemmer NEJ til en helheds- 
plan og finansierer de kommende nødvendige 
renoveringsarbejder med egen opsparing og 
låntagning vil der komme en huslejestigning, 
som hurtigt vil overstige den fremtidige hus- 
leje ved en helhedsplan. 

Ligesom afdelingens nuværende husleje, 
pristalsreguleres huslejeniveauet som helheds- 
planen medfører. 

Støtten fra Landsbyggefonden nedtrappes 
efter 4 år med 9 kr./m2/år (ca. 1 % stigning). 
Nedtrapningen sker årligt i 10 år. Herefter er 
ikke yderligere nedtrapning.
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Hvis renoveringen vedtages
Store renoveringer som denne støttes af 
Landsbyggefonden. En sådan renovering giver 
derfor mulighed for en nødvendig og omfat-
tende renovering af trængte afdelinger.

Parkvængets renovering indeholder en række 
nødvendige renoveringsarbejder og tilbyder 
en totalrenovering af ca. en tredjedel af alle 
boliger. Herudover gør elevatoradgangen det 
muligt for Parkvænget at vedtage nybyggeri af 
en tagetage, som yderligere kan styrke afdelin-
gens økonomi. 

Renoveringen indeholder følgende arbejder

• Ny skalmuret facade, nye vinduer og døre
•  Vi forbedre forholdene mod vand i   

kældre 
• Udskiftning af tag (finanseringsandel)
• Indregulering af ventilation
• Reparation af badeværelser
• Nye kloakker
• Nye varmecentraler, radiatorer mv. 
•  Totalrenovering af 64 boliger med elevato-

radgang
• Fællesskabende løsninger i terræn 

Samlet omkostning 173 mio. kr.

Fremtidig gennemsnitlig husleje  979 kr./m² - 
svarende til en gennemsnitlig  huslejenedgang 
på 3 - 7 %. 

Afdelingen bidrager selv med 20,8 mio kr. fra 
deres egne henlæggelser. 

Hvis renoveringen ikke vedtages
Vedtages renoveringen ikke vil afdelingen i 
løbet af de kommende år være nødsaget til 
at låntage til flere renoveringsarbejder samt 
bruge afdelingens egne henlæggelser på 
20.800.000 kr.

Nødvendige og anbefalede renoveringsarbej- 
der de kommende 5 år:

• Nye kloakker (nødvendig 1-3 år)  
• Nye varmecentraler, radiatorer mv.  
 (nødvendig 5 år) 
• Udskiftning af tag (nødvendig 5 år)
• Sikring mod vand i kældre   
 (nødvendig 1-3 år) 
• Udearealer (vedtaget i masterplan)  
• Ny skalmuret facade, nye vinduer og døre

Samlet omkostning  131, 8 mio

Egne henlæggelser  20,8 mio.

Renoveringslån  111 mio. 

Fremtidig gennemsnitlig husleje 1.490 
kr./m²/år - svarende til en gennemsnitlig  
husejestigning på 42,2%
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Det er boligselskabet, der beslutter, hvordan 
du skal bo, imens din bolig bliver renoveret. Vi 
vurderer ud fra renoveringens omfang, om du 
kan blive boende i din bolig, eller om der er 
behov for genhusning, imens arbejdet står på. 

Genhusning i Parkvænget
De fleste renoveringsarbejder der skal laves i 
Parkvænget kræver ikke genhusning. De op-
gange hvor der skal laves tilgængelighedsbo- 
liger, vil renoveringen være så omfattende, at 
beboerne skal genhuses. 

I de fleste tilfælde, er der tale om midlertidig 
genhusning, der ca. kommer til at vare mellem 
6-9 måneder. Der hvor eksisterende boliger 
nedlægges, vil der ske permanent genhusning. 

Genhusning gælder for beboerne, der bor i 
Parkvænget nr. 3, 7, 11, 15 og 17 og Parkvej nr. 
7, 11, 9

Midlertidig genhusning
Du skal genhuses midlertidig, hvis det arbejde 
der skal udføres i din bolig, er så omfattende, 
at det ikke er muligt for dig at bo der, imens 
det står på. 

Du bliver genhuset i en periode, mens vi reno-
verer din bolig. Når perioden er slut, flytter du 
igen tilbage til din egen bolig.

Permanent genhusning
Du skal permanent genhuses, hvis din bolig 
skal nedlægges, bygges om til en anden bolig-
type eller ændrer størrelse.

Når du bliver permanent genhuset, betyder 
det, at du flytter fra din nuværende bolig og 
ind i en anden bolig, som bliver dit nye hjem. 
Du kommer altså ikke tilbage til din nuværen-
de bolig, når renoveringen er slut.

Vi prøver så vidt det er muligt at genhuse i bo-
liger i Parkvænget, for dem der skal midlertid- 
igt genhuses. Men det kan være nødvendigt at 
skulle genhuse i en bolig i en anden, nærlig-
gende afdeling.

Du kan læse mere om regler og rammer for 
midlertidig genhusning på bosj.dk/reno-park

Hvordan skal du bo under renoveringen?
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Information om  
renoveringen
På din afdelingshjemmeside har vi lavet en 
renoveringsside: 

• bosj.dk/reno-park

Renoveringssiden bliver løbende opdateret 
med den nødvendige information om renover-
ingen. Her kan du også finde svar på spørgsmål 
om byggeprocessen og genhusning.

Samtidig vil der løbende blive sendt nyheder 
ud om renoveringen via din afdelingshjemme-
side. 

Resume
Renovering, hvis helhedsplanen  
vedtages:
Store renoveringer som denne støttes af 
Landsbyggefonden. En sådan renovering giver 
derfor mulighed for en nødvendig og omfat-
tende renovering af trængte afdelinger.

Renoveringen indeholder følgende arbejder

• Ny skalmuret facade, nye vinduer og døre

• Sikring mod vand i kældre   
• Udskiftning af tag (afsætningsbeløb)

• Indregulering af ventilation

• Reparation af badeværelser

• Nye kloakker

• Nye varmecentraler, radiatorer mv. 

•  Totalrenovering af 64 boliger med elevator- 
adgang

• Fællesskabende løsninger i terræn 

Samlet omkostning 173 mio. kr.

Fremtidig gennemsnitlig husleje  979 kr./m² - 
svarende til en gennemsnitlig  huslejenedgang 
på 3 - 7 %.
Afdelingen bidrager selv med 20,8 mio kr. fra 
deres egne henlæggelser.

Tidsplan

Nødvendig renovering, hvis helheds- 
planen IKKE vedtages: 
Vedtages renoveringen ikke vil afdelingen i 
løbet af de kommende år være nødsaget til at 
låntage til flere renoveringsarbejder. 

Nødvendige og anbefalede renoveringsar- 
bejder de kommende 5 år:

• Nye kloakker (nødvendig 1-3 år)  

• Nye varmecentraler, radiatorer mv.  
 (nødvendig 5 år) 

• Udskiftning af tag (nødvendig 5 år)

• Sikring mod vand i kældre  
 (nødvendig 1-3 år) 

• Udearealer (vedtaget i masterplan)  

• Ny skalmuret facade, nye vinduer og døre

•  Afstemningen foregår i perioden 4. maj  
kl. 13.00 til 7. maj kl. 13.00 på  
bosj.dk/park-valg

•  Hvis du ønsker at afgive brevstemme, 
skal du meddele det på det vedlagte kort 
senest 4. maj kl. 9.00. Kortet afleveres i 
stemme-postkassen, der er sat op i boligaf-
delingen.

• Projekteringsperiode 1,5 år

• Byggeperiode Ca. 3 år

Samlet omkostning  131, 8 mio
Egne henlæggelser  20,8 mio.
Renoveringslån  111 mio. 

Fremtidig gennemsnitlig husleje 1.490 kr./m²/
år - svarende til en gennemsnitlig  
huslejestigning på 42,2%

På baggrund af de beskrevne udfordringer 
i afdelingen og den tilbudte helhedsplan vil  
Boligselskabet Sjælland anbefale at renover-
ingen med økonomisk støtte fra Landsbygge-
fonden vedtages. 


