
Informationsmateriale 
om renovering af 

Hvalsø 1

Deltag i afstemningen på bosj.dk/hval-valg
fra den 23. oktober kl. 13.00 
til den 29. oktober kl. 13.00 

• Renovering af tage

• Fugt- og skimmelsanering af kældre

• Balanceret ventilation

• Nye badeværelser på 1. sal



 Side 2

Renovering af Hvalsø 1 

Afdelingen 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.

Derfor skal I stemme om 
renoveringen nu
Landsbyggefonden opfordrer til at fremskyn-
de afstemningen om den endelige plan for 
renoveringen i 2020. Landsbyggefonden vur-
derer, at planlægningen af renoveringen er 
kommet så langt, at det er muligt at komme i 
gang med renoveringsarbejdet inden for rela-
tiv kort tid.

Hvalsø 1 har allerede stemt ’ja’ til den forelø-
bige plan for renoveringen. Nu er der mulighed 
for at komme videre med renoveringen, hvis 
boligafdelingen vedtager den endelige plan.

Sådan foregår afstemningen
Normalt ville der blive afholdt et ekstraor-
dinært afdelingsmøde, hvor beboerne kan 
møde op og stemme om planen for renove- 
ringen. 

Men på grund af Corona-situationen har bo- 
ligselskabet besluttet ikke at afholde et fysisk 
afdelingsmøde. Det er både af hensyn til be-
boere, der er særligt udsatte, og fordi vi ikke 
kender niveauet af restriktioner i den kom-
mende tid. I stedet foregår afstemningen elek-
tronisk eller via brevstemme. 

 

Digital afstemning
Alle beboere kan i stedet logge ind i debat- og 
valgsystemet og stemme digitalt i denne peri-
ode:

Elektronisk afstemning foregår i perioden: 
• 23. oktober kl. 13.00 – 29. oktober kl. 13.00

Den digitale afstemning kræver, at du har:

•  Folkeregisteradresse i Hvalsø 1

• En mailadresse 

• Et NemID

Brevstemme
Hvis du ikke har mulighed for at stemme 
digitalt, kan du brevstemme. Ønsker du at 
brevstemme skal du senest fredag d. 23. ok-
tober kl. 9.00 fortælle os, at du ønsker at 
brevstemme. 

Det gør du ved at aflevere sedlen på sidste 
side i indkaldelsen. Sedlen afleveres i postkas-
sen ved ejendomskontoret, Pileager 36, 4330 
Hvalsø. Postkassen har mærkatet: ”Postkasse 
til afstemning”. Du vil så i løbet af mandag 
dem 26. oktober modtage en stemmeseddel, 
der skal afleveres i postkassen senest den 29. 
oktober kl. 13.00.

Hvad sker der efter afstemningen
Hvis afdelingen stemmer ja til renoveringsplan-
erne, er kommunen klar til at hastebehandle 
renoveringen. Kommunens godkendelse bety-
der, at renoveringen kan blive gennemført.
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Få svar på dine spørgsmål
Vi har lavet denne folder, som skal oplyse dig 
om, hvad renoveringen indeholder, hvorfor 
renoveringen er nødvendig, og hvad de øko- 
nomiske konsekvenser bliver for dig, så du 
ved, hvor meget huslejen vil stige.

Vi håber, at du med denne folder 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 an-
dres spørgsmål. 

Debatten er åben:

•  fra den fredag 16. oktober kl. 8.00 til fredag 
den 23. oktober kl. 12

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

• onsdag den 21. oktober kl. 16 - 18 

• fredag den 23. oktober kl. 16 - 18

Sådan bruger du debat- og 
valgsystemet 
Du finder valg- og debatsystemet på  
bosj.dk/hval-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 folkere- 
gisteradresse i afdelingen. 

Hvert lejemål har to stemmer. Hvis I er to 
voksne, kan I enten begge stemme eller den 
ene kan nøjes med at stemme. Hvis der kun 
stemmes en gang fra ét lejemål tæller stem-
men automatisk dobbelt.
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Hvad er afdelingens udfordringer?
Afdelingen er opført mellem 1949-50 og rum-
mer 20 familieboliger, hvoraf 13 boliger lig-
ger i stationsbyen Hvalsø og syv boliger i den 
nærliggende landsby Ny Tolstrup.

Boligerne i Hvalsø 1 er fordelt på fire enfami-
liehuse, tre tofamiliehuse samt en længe med 
tre rækkehuse, mens der i Ny Tolstrup ligger 7 
enfamiliehuse – alle med egen have.

Bygningerne er opført i 1½ plan med kælder. 

Facader er udført i blank mur med gule tegl-
sten. Tage er udført som sadeltage med røde 
tegl, der senere er skiftet til eternit.

Der er en række udfordringer med byg-
ningerne i dag: 

• Nedslidte og utætte tage

• Kuldebroer omkring facader og gavle

•  Malerrenovering af vinduer og udvendige 
døre

• Mangelfuld ventilation

• Fugt og skimmel i kældre

• Utidssvarende badefaciliteter i kældre

• Udtjente varmefyr

• Udtjente faldstammer, vandrør mv.

Hvad indeholder renoveringen
Renoveringen af Hvalsø 1 betyder grundlæg-
gende, at bygningernes klimaskærm reno-
veres, og der udføres fugt og skimmelsanering 
af kældre.

For at sikre et optimalt luftskifte i boligerne/
bygningerne etableres der balanceret ventila-
tionsanlæg, og utidssvarende badefaciliteter 
i kældre nedlægges, og der etableres nye 
badeværelser i boliger på 1. sal.

Faldstammer og vandrør udskiftes, og ek-
sisterende oliefyr udskiftes med gasfyr/var-
mepumper. Eksisterende fjernvarme-enheder 
med direkte fjernvarme udskiftes til nye enhe-
der med varmeveksler.
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Tag (hele Hvalsø 1)

• Nyt eternittag

•  Tagkonstruktioner og underlag asbestsa-
neres

• Tage oprettes

• Kviste renoveres og efterisoleres

•  Ovenlysvinduer skiftes til nye tætte energi-
optimerede typer

•  Inddækninger skiftes, og der monteres 
vindskeder på gavle

• Tagrender og nedløb skiftes

Skorstene, Tolstrupvej

Facader (hele Hvalsø 1)

• Skorstene på de syv huse på Tolstrupvej renoveres

• Pudsede gavle afrenses og murværk renoveres

• Murværk på øvrige facader og gavle gås efter, mens stillads er oppe

Vinduer og døre (hele Hvalsø 1)
Malerrenovering af vinduer og døre i klimaskærm
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Varmeanlæg
Tolstrupvej

•  Eksisterende oliefyr i 7 boliger skiftes til 
naturgasfyr med lukket ekspansionsbe-
holder

•  Ved opstart af projekteringsfasen skal det 
undersøges, om der er radiatorer eller rør, 
der er ved at blive nedbrudt, og derfor bør 
udskiftes

Elmevej

•  Fjernvarme-enheder i 8 bygninger på 
Elmevej skiftes

Elinstallationer (hele Hvalsø 1)
•  Udskiftning af gruppetavler de steder, hvor 

dette ikke er udført - anslået 50% af bo- 
ligerne

• Udførelse af nye kraftinstallationer

•  Etablering af hoved-/bimålere mv. efter 
nærmere aftale for fællesinstallationer i 
dobbelthuse

Nye badeværelser
Der udføres nye badeværelser på 1. sal i:

• 1 familiehuse

• Rækkehuse

• Dobbelthusenes boliger på 1. sal

Bad – enfamiliehuse
•  Ny væg mod soveværelse udføres som let 

væg med vådrumsplader eller i letbeton. 
Eksisterende skunkvæg nedtages og skiftes 
til ny letbeton væg

•  Væg mod trapperum forsynes med for-
satsvæg beklædt med vådrumsgips

•  Gulv udføres som tungt gulv med opkant, 
hvorpå nye vægge/forsatsvæg placeres

• Udføres med vandbåren gulvvarme

•  Badeværelse indrettes med vægmonteret 
toilet, der placeres under tagvindue, så der 
sikres god ståhøjde foran toilettet. 

  Bruseplads placeres ved gavl og afskærmes 
med bruseforhæng

•  Håndvask monteres på ny skillevæg mod 
soveværelse

•  Valg af materialer og overflader aftales med 
byggeudvalget i forbindelse med opstart af 
projekteringsfasen.
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Bad - rækkehuse (Hele Hvalsø 1)

•  Eksisterende skunkvæg nedtages og skiftes 
til ny letbetonvæg

•  Øvrige vægge forsynes med forsatsvæg 
beklædt med vådrumsgips

•  Gulv udføres som tungt gulv med opkant, 
hvorpå nye vægge/forsatsvæg placeres

• Udføres med vandbåren gulvvarme

•  Badeværelser indrettes med gulvmonteret 
toilet, som placeres ved lejlighedsskel/gavl, 
så der sikres god ståhøjde foran toilettet. 
Brusekabine placeres af hensyn til stå- 
højde i hjørne ved dør. Kabine udføres med 
glasvægge og -dør, så vandpåvirkning af 
baderumsdør undgås

•  Håndvask med bordplade og evt. underska-
be placeres ved skråvæg med håndvask ved 
tagvindue, hvor der er god ståhøjde

•  Valg af materialer og overflader aftales med 
byggeudvalget i forbindelse med opstart af 
projekteringsfasen

Brandsikring af trappeopgange  
(dobbelthuse)
•  Entrédøre til alle 6 boliger i dobbelthuse 

skiftes til brandklassificerede døre

•  Der monteres 2 branddøre i hver kælder, 
så trapperum adskilles brandmæssigt fra 
kældre

Fugt og skimmelsanering af kældre
Elmevej og Tolstrupvej

•  Eksisterende badefaciliteter fjernes og 
rummet oprettes

• Kældervinduer skiftes

•  Eksisterende kloakanlæg, der afleder regn-
vand bør inspiceres

•  Der udføres skimmelsanering med indven-
dig afrensning og efterfølgende overflade-
behandling

• Der monteres supplerende radiatorvarme

•  Der etableres omfangsdræn og pumpe-
brønd samt tæppedræn i kældergulve, der 
tilsluttes omfangsdræn

•  På kældervægge udføres udvendig fugt-
sikring og isolering med trykfast isolering 
og drænplader

Balanceret ventilationsanlæg  
(hele Hvalsø 1)
•  Der udføres nye decentrale balancerede 

ventilationsanlæg med udsugning fra bad, 
køkken og kælder samt indblæsning i op-
holdsrum og kælder

•  Anlæg udføres med varmegenvinding og 
varmeflade samt emhætte tilsluttes aggre-
gatet 

•  Der kanalføres til kælder af hensyn til fugt 
og radon

•  Terrændæk og kældervægge eftergås for 
revner, sprækker samt utætheder omkring 
diverse gennemføringer
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Hvis renoveringen vedtages  
(eksempel nedenfor)

Renoveringer som denne støttes af Landsbyg- 
gefonden. En sådan renovering giver derfor 
mulighed for en nødvendig og omfattende 
renovering af nedslidte afdelinger. 

Renoveringen indeholder følgende arbejder: 

• Nyt tag 

• Renovering af eksisterende skorstenspiber

•  Malerrenovering af vinduer og døre i kli-
maskærm

• Skimmel- og fugt renovering af kældre

• Nye badeværelser 1. sal

• Etablering af balanceret ventilation 

• Brandsikring af trappeopgange 

• Elinstallationer

• Nye varmeunits 

Samlet omkostning:   kr. 25.394.768

• Husleje i 2019-tal er  kr. 906 pr. m2

•  Fremtidig gns. husleje 

 i 2019-tal   kr. 933 pr. m2  
  
 Svarende til en gennem- 
 snitlig huslejestigning på  ca. 3%

Samlet omkostning:   kr. 25.394.768

• Egne henlæggelser  kr.  3.000.000

• Renoveringslån ialt kr.  22.394.768

•  Fremtidig gns. husleje 

 i 2019-tal   kr. 1.673 pr. m2  
 

 Svarende til en gennem- 
 snitlig huslejestigning på  ca. 85%

De faste omkostninger stiger løbende, også 
selvom afdelingen har en helhedsplan. Det 
kan f.eks. være udgifter til renovation og ejen-
domsskat mm.

I gennemsnit regner Landsbyggefonden med 
en stigning på 2% årligt, hvorfor huslejegen-
nemsnittet for Hvalsø 1 årligt tillægges 2% 
stigning frem til endt helhedsplan.

Hvis renoveringen ikke vedtages 
(eksempel nedenfor)

Vedtages renoveringen ikke vil afdelingen i 
løbet af de kommende år være nødsaget til 
at optage lån til flere renoveringsarbejder 
samt bruge afdelingens egne henlæggelser på 
3.000.000 kr. 

Nødvendige og anbefalede renoverings- 
arbejder de kommende 5 år: 

• Renovering af tage

• Gennemgang af facader og gavle

•  Malerrenovering af vinduer og udvendige 
døre

• Etablering af ventilation

• Fugt og skimmel sanering i kældre

• Etablering af nye badeværelser på 1. sal

• Udskiftning af varmefyr

• Udskiftning af faldstammer, vandrør mv.

Økonomi Ja Nej
til helhedsplan til helhedsplan
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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. 

Under renoveringen af Hvalsø 1 er det vur-
deret, at der som udgangspunkt skal ske en 
midlertidig genhusning. Når vi kommer læn-
gere frem i processen, vil der være en dialog 
med beboerne om deres individuelle ønsker i 
forhold til en midlertidig genhusning. 

Hvordan skal du bo under renoveringen?

Information om renoveringen

På din afdelingshjemmeside har vi lavet en 
renoveringsside:

• bosj.dk/hvalsoe1/renovering

Renoveringssiden bliver løbende opdateret 
med den nødvendige information om renove- 
ringen. Her kan du også finde svar på spørg-
smål om byggeprocessen og genhusning, og 
kontakte medarbejdere i boligselskabet for at 
få svar på dine spørgsmål.

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

Tidsplan
•  Afstemningen foregår i perioden 23. okto-

ber kl. 13.00 – 29. oktober kl. 13.00 på bosj. 
dk/hval-valg

•  Hvis du ønsker at afgive brevstemme, skal 
du meddele det til os senest den 23. okto-
ber kl. 09.00

•  Brevstemmer a leveres i stemme-postkas-
sen, der er sat op ved ejendomskontoret, 
Pileager 36, 4330 Hvalsø

• Projekteringsperiode ca. 7-8 måneder.

• Byggeperiode ca. 12-15 måneder.

Midlertidig genhusning 
Hvis du ønsker at blive boende i din bolig efter 
renoveringen, skal du i en kortere periode bo 
et andet sted, mens renoveringen i din bolig 
står på. Når renoveringen er færdig, kan du 
igen flytte hjem til din egen bolig. 

Boligselskabet betaler for omkostningerne 
forbundet med den midlertidige genhusning.


