
INFORMATIONSMATERIALE 
OM RENOVERING AF 
RIFFELHAVEVEJ

RENOVERING

Deltag i 
afstemningen på 

bosj.dk/riffel-valg
fra den 9. nov. kl. 13.00

til den 13. nov. 
kl. 13.00

• Nyt tag, nye 
 vinduer, nye døre
• Ventilation og 
 bedre indeklima
• Fornyelse af 
 udearealer
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RENOVERING AF
RIFFELHAVEVEJ

RIFFELHAVEVEJ STÅR OVER FOR 

EN SÅKALDT HELHEDSPLAN. 

Helhedsplanen er en større renovering af boligafdelingen, 
hvor afdelingen får økonomisk støtte af Landsbyggefon-
den. Det er beboerne, der skal beslutte, om renoveringen 
skal gennemføres med økonomisk støtte fra Landsbygge-
fonden.

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 Riffelhavevej. 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.

Riffelhavevej har allerede stemt ja til den foreløbige plan 
for renoveringen. Nu er der mulighed for at komme videre 
med renoveringen, hvis boligafdelingen vedtager den 
endelige plan.

I dette informationsmateriale kan du læse om, hvad den 
endelige plan for renoveringen, kommer til at indeholde. 
Det er udarbejdet, efter hvad vores bedste skøn er lige nu. 
Hvis projektet ændrer sig væsentlig i projekteringsperio-
den, vil det medføre en ny afstemning. 

Sådan foregår afstemningen
Normalt ville der blive afholdt et ekstraordinært afdelings-
møde, hvor beboerne kan møde op og stemme om planen 
for renoveringen. 

Men på grund af corona-situationen har boligselskabet  
besluttet ikke at afholde et fysisk afdelingsmøde. Det skyld-
es både et hensyn til beboere, der er særligt udsatte, og 
at vi ikke kender niveauet af restriktioner i den kommende 
tid. I stedet foregår afstemningen elektronisk eller via 
brevstemme. 

DIGITAL AFSTEMNING

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

Elektronisk afstemning foregår i perioden:
9. november kl. 13.00 til og med 13. november 
kl. 13.00

Den digitale afstemning kræver, at du har:
•  Folkeregisteradresse på en adresse i Riffelhavevej
•  En mailadresse
•  Et NemID
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Brevstemme
Hvis du ikke har mulighed for at stemme digitalt, kan du 
brevstemme. Ønsker du at brevstemme skal du senest 
mandag den 9. november kl. 9.00 fortælle os, at du ønsker 
at brevstemme. 

Det gør du ved at aflevere sedlen på sidste side i indkaldel-
sen i den postkasse, der er nævnt samme sted. Du vil så i 
løbet af mandag den 9. november modtage en stemme-
seddel, der skal afleveres i postkassen senest fredag den 
13. november kl. 13.00.

Hvad sker der efter afstemningen
Hvis afdelingen stemmer ja til renoveringsplanerne, 
er kommunen klar til at hastebehandle renoveringen. 
Kommunens godkendelse betyder, at renoveringen kan 
blive gennemført. Landsbyggefondens endelige tilsagn 
forventes den 31. december 2020.

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

Få svar på dine spørgsmål
Vi har lavet denne folder, som skal oplyse dig om, hvad 
renoveringen indeholder, hvorfor renoveringen er nødven-
dig, og hvad de økonomiske konsekvenser bliver – altså 
hvor meget huslejen vil stige.

Vi håber, at du 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 informa-
tionsmaterialet, kan du bruge vores online debat- og 
valgsystem. Her kan du både stille spørgsmål og se eller 
kommentere andres spørgsmål. Debatten er åben:

Fra mandag den 2. november kl. 8.00  til mandag 
den 9. november kl. 12.00

Du kan også stille dit spørgsmål til en medarbejder i bolig-
selskabet via telefon 46 35 25 90 på disse tidspunkter:

Mandag d. 2. november: kl. 9.00-13.00
Fredag d. 6. november: kl. 9.00-13.00

SÅDAN BRUGER DU 
DEBAT- OG VALGSYSTEMET 

Du finder valg- og debatsystemet på 
bosj.dk/riffel-valg 

Både beboere og alle andre kan se spørgsmål/
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 folkeregisteradresse 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 stemmen automatisk dobbelt.

!

!

!
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HVAD ER AFDELINGENS 
UDFORDRINGER?

BYGNINGERNE I AFDELINGEN HAR 

OMFATTENDE SKIMMELPROBLEMER, 

SOM FORRINGER INDEKLIMAET FOR 

BEBOERNE OG LØBENDE TYNGER 

AFDELINGENS ØKONOMI. 

Udfordringerne med skimmel skyldes dårlig isolering – 
særligt af gavlvægge og omkring vinduer og manglende 
ventilation. Når kolde ydervægge eller vinduer møder den 
varme fugtige luft i lejemålene, vil der dannes kondens, 
som kan medføre skimmel. 

Afdelingens udfordringer er: 
• Nedslidte vinduer med ringe isoleringsevne. 
 Det medfører kuldenedfald, træk og øget risiko 
 for skimmel i boligerne.
• Nedslidt tag og manglende undertag.
• Manglende ventilation medfører utilstrækkeligt luftskifte 
 og medvirker til skimmelproblemer.
• Utætte altaner medfører udfordringer med skimmel.
• Massive kuldebroer særligt på gavlvæggene som 
 medfører kuldenedfald og skimmelrisiko i boligerne.
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HVAD INDEHOLDER 
RENOVERINGEN?

FOR AT FREMTIDSSIKRE BOLIGERNE PÅ 

RIFFELHAVEVEJ, VIL RENOVERINGEN 

MEDFØRE UDVENDIG EFTERISOLERING 

AF GAVLE, NYT TAG, NYE VINDUER 

OG DØRE SAMT DØRTELEFONER, 

ETABLERING AF VENTILATION MED 

VARMEGENVINDING, AFRENSNING AF 

ALTANER OG UDEAREALERNE BLIVER 

FORNYET MED NY LEGEPLADS OG 

OPHOLDSRUM.  

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige renoverings-
arbejder.

Udvendig efterisolering af gavle
Gavlvæggene efterisoleres og afsluttes med en skalmur. 
En skalmur er en smuk og stærk løsning, der gør det muligt 
at udføre en effektiv isolering og tætning af hele gavlen. 
Det vil have stor effekt på varmeforbrug og komfort i gavl-
boligerne.

I nogle gavlboliger er der opsat indvendig efterisolering, 
som fjernes, sammen med den skimmel som isoleringen 
har medført.

Nye lavenergivinduer og udvendige døre
Der kommer nye lavenergivinduer med høj isoleringsevne. 
Herudover tætnes omkring vinduerne, når de monteres. 
Det vil ligeledes have stor effekt på varmeforbrug og kom-
fort i boligerne. Samtidig kommer der nye udvendige døre 
ved indgangspartierne. 

Nyt tag, renovering af kviste og nye tagvinduer
Taget bliver udskiftet og isoleret. Samtidig renoverer vi 
kvistene, og tagvinduerne bliver udskiftet.

Etablering af ventilation med varmegenvinding
Der bliver etableret et nyt ventilationsanlæg med varme- 
genvinding. Anlægget vil sikre et effektivt luftskifte, så 
indeklimaet bliver forbedret og skimmel i boligerne und-
gås. Varmegenvindingen sørger for, at den friske luft, der 
trækkes ind i boligerne, bliver opvarmet på en energieffek-
tiv måde. Det betyder at boligerne får en højere komfort 
og et lavere varmeforbrug samt at det effektivt modvirker 
skimmel. 

Afrensning af altaner
De nuværende altaner bliver afrenset for skimmel, tætnes 
og ventileres, så skimmel kan undgås.

Etablering af dørtelefoner
Der kommer dørtelefon ved opgangspartierne for at øge 
trygheden i afdelingen.

Fornyelse af udearealer
Der bliver etableret en række fællesskabende og forskøn-
nende tiltag på udearealerne. Der kommer bl.a. en ny lege-
plads, og der etableres hyggelige opholdsrum. 

Grøn screening 
Hvis planen for renoveringen vedtages, fortager vi en 
grøn screening, hvor der kan opnås støtte til yderligere 
bæredygtige arbejder. Energiafdelingen i boligselskabet 
vurderer at Riffelhavevejs sydvendte tagflader, er en oplagt 
mulighed for at installere en kombination af solceller og 
solfanger. Herved kan der opsamles varme i en buffertank i 
varmecentralen til opvarmning af brugsvand. 

Herudover vil strøm fra solceller kunne drive varmepum-
pen – og buffertank kan anvendes som ”batteri”, hvis der 
er overskud af strøm fra solcellerne. Herudover kan solcel-
lerne bidrage til at drive de nye ventilationsanlæg i tagrum, 
(opgangslys), vaskerier mv.
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ØKONOMI

HVIS RIFFELHAVEVEJ SKULLE FINAN-

SIERE ALLE NØDVENDIGE RENOVER- 

INGSARBEJDER MED EGEN OPSPARING 

OG LÅNTAGNING VILLE HUSLEJESTIG-

NINGEN BLIVE MEGET STOR. 

Huslejestigningen bliver meget mindre med en helheds-
plan. Det skyldes at Landsbyggefonden sætter et loft  
over huslejen. Det gør Landsbyggefonden for at sikre, 
at afdelingen også fremadrettet vil være attraktiv. Den 
resterende finansiering af renoveringen sker dels ved 
huslejestøtte/driftsstøttelån, fritagelse for indbetalinger, 
årligt tilskud fra Dispositionsfonden, årlige besparelser 
på henlæggelserne – men også ved at afdelingen selv 
bidrager med 3.000.000 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. 3.000.000 kr. til helhedsplanen.

Hvis Riffelhavevej ikke vedtager helhedsplanen, skal bolig- 
afdelingen selv betale de nødvendigste renoveringsar- 
bejder. Med egen opsparing og låntagning bliver hus-
lejestigningen større end den fremtidige husleje ved en 
helhedsplan. 

Ligesom afdelingens nuværende husleje, pristalsreguleres 
huslejeniveauet som helhedsplanen medfører. 

Støtten fra Landsbyggefonden nedtrappes efter 4 år med  
9 kr./m2/år (ca. 1 % stigning). Nedtrapningen sker årligt i 
10 år. Herefter er der ikke yderligere nedtrapning. 

HUSLEJE HUSLEJE HUSLEJE

HUSLEJESTIGNING HUSLEJESTIGNING HUSLEJESTIGNING

HUSLEJESTØTTE

FRITAGELSE, 
TILSKUD,

BESPARELSE MV.

Renoveringslån – Samlet løsning Renoveringslån – Nødvendig løsning Helhedsplan – Samlet løsning

Husleje

LBF's vurdering
af max. gennem-
snitlig husleje
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HVIS RENOVERINGEN
VEDTAGES 

Store renoveringer som denne støttes af Landsbyg-
gefonden. En sådan renovering giver derfor mulig-
hed for en nødvendig og omfattende renovering af 
trængte afdelinger. 

Riffelhavevejs renovering indeholder en række nød-
vendige renoveringsarbejder herunder udskiftning 
af vinduer og døre, udskiftning af taget samt ventila-
tionsanlæg. Boligselskabet anbefaler, at beboerne 
siger ja til renoveringen, da huslejestigningen på 
den måde bliver væsentlig mindre, end hvis kun de 
nødvendige renoveringsarbejder skal gennemføres 
uden økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.

Renoveringen indeholder følgende arbejder: 
• Udvendig efterisolering af gavle
• Udskiftning af døre og vinduer

• Udskiftning af tag 
• Ventilation med varmegenvinding
• Renovering af altaner (tætning og ventilering)
• Forskønnelse af udearealer
• Dørtelefoner

Samlet omkostning 44,2 mio. kr.
Fremtidig gennemsnitlig husleje 
854 kr./m2/år. Det svarer til en husleje-
stigning på 10,6 %.
Afdelingen bidrager selv med 3 mio. kr. 
fra deres egne henlæggelser.
Det betyder at en gennemsnitsbolig på 70 m² 
vil stige fra 4.503 til 4.982 kr./mdr.

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 3.000.000 kr. 

Nødvendige og anbefalede renoverings-
arbejder de kommende 5 år: 
• Udvendig efterisolering af gavle
• Udskiftning af døre og vinduer
• Udskiftning af tag 
• Ventilation med varmegenvinding
• Renovering af altaner (tætning og ventilering)

Samlet omkostning 39 mio. kr.
Afdelingens egne henlæggelser 3 mio. kr. 
Renoveringslån 37 mio. kr.
Fremtidig gennemsnitlig husleje 
1.092 kr./m2/år. 
Det svarer til en huslejestigning på 41,5 %.
Det betyder at en gennemsnitsbolig på 70 m² 
vil stige fra 4.503 til 6.370 kr./md.

HVIS RENOVERINGEN
IKKE VEDTAGES 
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HVORDAN SKAL DU BO 
UNDER RENOVERINGEN? 

DET ER BOLIGSELSKABET, DER BESLUT-

TER, 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 Riffelhavevej er det som udgangs-
punkt muligt at blive boende i egen bolig, imens renoverin-
gen står på.

Dog kan det ved arbejdet med etablering af ventilations- 
anlægget være, at det medfører en kortere genhusning 
eller andre midlertidige forhold. Vi ved først, hvor omfat- 
tende arbejdet bliver, når ingeniørerne har beskrevet  
den endelige løsning. I sagens budget er der afsat midler 
til genhusning. 

INFORMATION 

OM RENOVERINGEN

På din afdelingshjemmeside har vi lavet en renove-
ringsside:

bosj.dk/reno-riffel

Renoveringssiden bliver løbende opdateret med den 
nødvendige information om renoveringen. Her kan 
du også finde svar på spørgsmål om byggeprocessen 
og kontakte medarbejdere i boligselskabet for at få 
svar på dine spørgsmål. Samtidig vil der løbende 
blive sendt nyheder ud om renoveringen via din 
afdelingshjemmeside. 

TIDSPLAN

• Afstemningen foregår i perioden den 
 9. november kl. 13.00 – 11. november kl. 13.00
 på bosj.dk/riffel-valg
• Hvis du ønsker at afgive brevstemme, skal du 
 meddele det på det vedlagte kort senest senest 
 mandag den 9. november kl. 9.00. 
 Kortet afleveres i stemme-postkassen, der er sat 
 op i boligafdelingen. 
• Projekteringsperiode 1 år
• Byggeperiode ca. 2 år


