
Deltag i afstemningen på 

bosj.dk/gran-valg

fra den 30. oktober kl. 13.00 

til den 4. november kl. 13.00 

Informationsmateriale 
om renovering af 

Granparken

• Nye køkkener, gulve 
og badeværelser

• Bedre indeklima

• Ingen huslejestigning



 Side 2

Granparken 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 har givet os en gylden 
mulighed for at fremskynde afstemningen 
om den endelige plan for renoveringen i 
Granparken. Landsbyggefonden vurderer, at 
planlægningen af renoveringen er kommet så 
langt, at det er muligt at komme i gang med 
renoveringsarbejdet inden for relativ kort tid.

Beboerne i Granparken har allerede stemt ja 
til den foreløbige plan for renoveringen til-
bage i oktober 2018. Nu er der mulighed for at 
komme videre med renoveringen, hvis boligaf-
delingen vedtager den endelige plan.

I dette informationsmateriale kan du læse om, 
hvad den endelige plan for renoveringen, kom-
mer til at indeholde. Det er udarbejdet efter, 
hvad vores bedste skøn er lige nu. Hvis pro-
jektet ændrer sig væsentligt i projekterings- 
perioden, vil det medføre en ny afstemning. 

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 skyldes både et hensyn til 
beboere, der er særligt udsatte, og at vi ikke 
kender niveauet af restriktioner i den kom-
mende tid. I stedet foregår afstemningen elek-
tronisk eller via brevstemme. 

Renovering af Granparken

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

Elektronisk afstemning foregår i perioden  
30. oktober kl. 13.00 – 4. november kl. 13.00

Den digitale afstemning kræver, at du har:

•  Folkeregisteradresse på en adresse i Gran-
parken

• 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 den 30. 
oktober 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 fredag d. 30. 
oktober modtage en stemmeseddel, der skal 
afleveres i postkassen senest 4. november kl. 
13.00.
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Sådan bruger du debat- og valgsystemet

Du finder valg- og debatsystemet på  
bosj.dk/gran-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 at stemme. Hvis der kun 
stemmes en gang fra ét lejemål tæller stem-
men automatisk dobbelt.

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.

Landsbyggefondens endelige tilsagn forventes 
omkring årsskiftet 2020-2021.

•  Du kan følge hele processen på  
bosj.dk/reno-granparken

Få svar på dine spørgsmål
Vi har lavet dette informationsmateriale, som 
skal oplyse dig om, hvad renoveringen inde-
holder, hvorfor renoveringen er nødvendig, 
og hvad de økonomiske konsekvenser bliver. 
Men vi kan fortælle med det samme, at reno-
veringen kan laves uden huslejestigning.

Vi håber, at du med dette informationsma- 
teriale bliver bedst mulig klædt på til at kunne 
stemme om den endelige plan for renove- 
ringen.

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 fredag den 23. oktober kl. 8.00 til fre-
dag den 30. oktober kl. 12.00

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

• Mandag den 26. oktober kl. 13.00 - 16.00

• Tirsdag den 27. oktober kl. 9.00 - 12.00

Endelig kan du komme forbi det Grønne  
Materiale skur, der ligger mellem Granparken 
nr. 11 og 13, hvor projektleder Pernille Kin- 
nunen står klar til at besvare dine spørgsmål.

• Onsdag d. 28. oktober kl. 15.00 – 18.00
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Granparken er et rækkehusbyggeri opført i 
1980. Der er en række udfordringer med byg-
ningerne i dag:

Hvad er afdelingens udfordringer

•  Tagbeklædning er med begyndende  
nedbrydning.

• Undertag er defekt.

• Loftsrum er ikke ventileret.

•  Opfugtning og skimmelvækst i  
badeværelser.

• Køkkener er udtjente.

• Gulve er udtjente.

•  Problemer med opfugtning, skimmel og 
manglende ventilering i krybekælder.

•  Utætheder i etageadskillelsen giver træk og 
fodkulde i boligerne. 

•  Dårligt indeklima i boligerne på grund af 
utilstrækkelige ventilation.

•  Utætheder på brugsvandsinstallationer 
og stort varmetab fra varmeinstallation-
er.

• Manglende tilgængelighedsboliger

•  Mindre revner i facaderne og afskalning 
fra sokler.

• Trækgener fra vinduer og døre.
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Hvad indeholder renoveringen

Renoveringen af Granparken betyder en gen-
nemgribende modernisering af afdelingen, 
som sikrer at bygninger og boliger i Granpark-
en opfylder nutidens standarder og fremover 
fremstår attraktive og velholdte.

Indvendigt vil boligerne blive opgraderet med 
nye køkkener, gulve og badeværelser. Proble- 
mer med skimmel og dårligt indeklima 
forbedres ved mekanisk balanceret venti- 
lation, der sikrer tilstrækkeligt luftskifte i bo- 
ligerne og reducerer den relative luftfugtighed. 
Utætheder i etageadskillelser mod loftrum 
og krybekælder tætnes, således at problemer 
med trækgener og fodkulde minimeres.

Den nedslidte tagbeklædning med stålplader 
og det utætte undertag udskiftes, samtidig 
med at der sikres ventilation af paralleltaget. 
De tekniske installationer moderniseres og 
udskiftes og de ni etplansboliger bliver frem-
tidssikret og lavet om til tilgængelighedsbo- 
liger.

For at fremtidssikre boligerne i Gran-
parken, indeholder renoveringen  
følgende: 

• Nye køkkener.

• Nye gulve.

• Renovering af badeværelser.

•  Etablering af balanceret ventilation for 
forbedring af indeklima.

• 9 totalrenoveret tilgængelighedsboliger.

•  Udskiftning af tagbelægning og undertag 
inkl. ventilering i paralleltag.

• Nye ovenlysvinduer i 1½ plans boliger.

• Udskiftning af døre til depotrum.

• Naturlig ventilation af krybekælder.

•  Etablering af dampspærre mellem 
krybekælder og bolig.

•  Renovering af installationer – vand, varme 
og afløb.

•  Udbedring af revnede fuger i facader og af-
skallende puds.

•  Justering af vinduer/døre, for at reducere 
trækgener.
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Tilgængelighedsboliger

I Granparken er ni boliger opført som etplans-
boliger på 69 m2. I boligerne er der en entré på 
3,2 m2 og en forstue på 6,3m2. Samlet udgør 
entré og forstue ca. 16 % af boligernes sam-
lede areal, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da 
en stor andel af boligens areal ikke kan bruges 
til ophold.

For at fremtidssikre boligerne bliver de derfor 
ombygget til tilgængelighedsboliger. 

En tilgængelighedsbolig, er en bolig, der er han- 
dicapegnet med gode adgangsforhold. Dvs. 
at boligen indrettes så en gangbesværet eller 
person i kørestol vil kunne komme rundt i bo- 
ligen.

Nedenfor er oplæg til, hvordan den fremtidig 
indretning kan komme til at se ud.

Der kommer ingen særlig huslejestigning for 
tilgængelighedsboliger.

De stiplede cirkler på plantegningerne, for de fremtidige forhold, symbolisere, at en kørestol kan vende 
360o rundt i boligen.
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Økonomi Ja Nej
Ingen 

huslejestigning
42% 

huslejestigning 

Hvis renoveringen vedtages
Til renoveringer som denne, har Granpark-
en mulighed for at få økonomisk støtte fra 
Landsbyggefonden. Det betyder at renoverin-
gen ikke medfører en huslejestigning. 

Boligselskabet anbefaler derfor, at beboerne 
siger ja til renoveringen. 

Renoveringen indeholder følgende arbejder:

• Nye køkkener og gulve

• Renovering af badeværelser

• Etablering af balanceret ventilation 

• 9 totalrenoveret tilgængelighedsboliger

•  Udskiftning af tagbeklædning og undertag 
og nye ovenlysvinduer i 1½ plans boliger

• Udskiftning af døre til depotrum 

•  Ventilation af krybekælder og etablering af 
dampspærre i etageadskillelse

•  Renovering af installationer

•  Udbedring af facader

• Justering af vinduer/døre

Hvis renoveringen ikke vedtages
Vedtages renoveringen ikke, er der alligevel en 
række nødvendige arbejder, der skal gennem-
føres i Granparken i løbet af de kommende år. 

De skal finansieres af boligafdelingen selv, 
hvilket medfører en huslejestigning på over 
42%.

Nødvendige og anbefalede renoveringsar- 
bejder de kommende 5 år:

• Udskiftning af køkkener og gulve

• Renovering af badeværelser

• Etablering af balanceret ventilation

• Udskiftning af tagbeklædning

• Ventilation af krybekælder

• Tætning etageadskillelse til krybekælder

• Renovering af installationer

• Udbedring af skader på facader

• Justering af døre og vinduer

Samlet omkostning:  kr. 37.628.839 
Husleje i 2020-tal er: kr. 1.176 pr. m2

Finansiering: 
Optagelse af støttet lån  kr. 18.471.775 
Optagelse af ustøttet lån  kr. 10.077.064 
Tilskud fra LBF, Boligselskabet  
Sjælland samt egen  
trækningsret  kr. 9.080.000

Fremtidig gennemsnitslig  
husleje 2020-tal:  kr. 1.176 pr. m2

Svarende til en  
gennemsnitlig huslejestigning:  kr. 0

Samlet omkostning:  kr. 28.933.905 
Husleje i 2020-tal er:  kr. 1.176 pr. m2

Ved optagelse  
af ustøttet lån:  kr. 28.934.000

Huslejepåvirkning årligt:  kr. 497 pr. m2

Fremtidig gennemsnitlig 
husleje i 2020-tal:  kr. 1.673 pr. m2

Svarende til en gennemsnitlig  
huslejestigning på  ca. 42 %
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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 Granparken er det vur-
deret, at beboerne i 1½-plans boliger kan blive 
boende under renoveringen. Mens badeværel-
serne renoveres bliver der adgang til toilet-
vogne udenfor boligen.

Genhusning
Under renovering af de ni etplansboligerne 
der laves om til tilgængelighedsboliger, er det 
vurderet, at der som udgangspunkt skal ske en 
midlertidig genhusning. Når vi kommer læng-
ere frem i processen, vil der være en dialog 
med beboerne om deres individuelle ønsker i 
forhold til en midlertidig genhusning.

Midlertidig genhusning
Midlertidig genhusning betyder, at hvis du øns- 
ker at blive boende i din bolig efter renoverin-
gen, 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 betal-
er for omkostningerne forbundet med den 
midlertidige genhusning.

Hvordan skal du bo under renoveringen?

Information om renoveringen
Du kan læse mere om renoveringen på din 
boligafdelings hjemmeside:  
bosj.dk/reno-granparken

Renoveringssiden bliver løbende opdateret 
med den nødvendige information om renover-
ingen. Her kan du også finde svar på spørgs- 
mål om byggeprocessen og om 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 30. ok- 

tober kl. 13.00 – 4. november kl. 13.00 på 
bosj.dk/gran-valg

•  Hvis du ønsker at afgive brevstemme, skal 
du meddele det på det vedlagte kort senest 
fredag den 30. oktober kl. 9.00. 

  Kortet afleveres i stemme-postkassen, der 
er sat op i boligafdelingen.

• Projekteringsperiode 1,5 år

• Byggeperiode ca. 1,5 år


