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Afrensning af skimmel 

Bedre indeklima 

Nye døre og vinduer 

Ingen huslejestigning 



Renovering af Sneglebo 
Sneglebo står over for en såkaldt helhedsplan. 

Helhedsplanen er en større renovering af 

boligafdelingen, hvor afdelingen får økonomisk 

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 behandlet vores 

ansøgning om igangsætning af en helhedsplan i 

Sneglebo. Det betyder, at vi kan komme i gang 

med renoveringsarbejdet indenfor relativ kort tid, 

hvis beboerne i Sneglebo vedtager den endelige 

helhedsplan. 

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 projekteringsperioden, vil 

det medføre en ny afstemning.  

 

Sådan foregår afstemningen 
Afstemningen vil blive afholdt i forbindelse med 

et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne 

i Sneglebo kan møde op og få information om 

renoveringen og efterfølgende stemme om 

planen for renoveringen.  

 

 

Ekstraordinært afdelingsmøde 
Der holdes ekstraordinært afdelingsmøde  

Mandag den 3. maj 2021,           

kl. 18.30-20.30 

På det ekstraordinære afdelingsmøde skal 

afdelingen tage beslutning om: 

1. Vedtagelse af den endelige helhedsplan 

2. Finansiering, herunder låneoptagelse 

3. Beboerinddragelse i et kommende 

byggeudvalg 

 

Fuldmagt 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i 

afdelingsmødet, kan du give en fuldmagt til en 

anden beboer. Du kan bruge blanketten på sidste 

side. 

 

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 

umiddelbart efter kommunens godkendelse.  

• Du kan følge hele processen på 

bosj.dk/sneglebo/renovering 

 



Få svar på dine spørgsmål 
Vi har lavet dette informationsmateriale, som 

skal oplyse dig om, hvad renoveringen 

indeholder, hvorfor renoveringen er nødvendig, 

og hvad de økonomiske konsekvenser bliver. Men 

vi kan fortælle med det samme, at renoveringen 

kan laves uden huslejestigning. 

Vi håber, at du med dette informationsmateriale 

bliver bedst mulig klædt på til at kunne stemme 

om den endelige plan for renoveringen.  

Du kan også stille dit spørgsmål til en medar-

bejder i boligselskabet via telefon 24 99 76 28  

• Onsdag den 28. april kl. 08.00 – 10.00              

Endelig kan du komme forbi Fælleshuset i 

Sneglebo, hvor projektleder Pernille Kinnunen 

står klar til at besvare dine spørgsmål: 

• Onsdag d. 28. april kl. 14.00 – 16.00 

 

Afdelingens udfordringer 
Sneglebo er opført i 1987. Afdelingen består af 20 

boliger og et fælleshus opført som 

sammenhængende rækkehuse. Boligerne 

indeholder 2-4 værelser med et areal varierende 

mellem 55 og 85m2 fordelt på henholdsvis 1- og 

2-plan. På matriklen findes desuden et grønt 

område samt fælles parkering. 

Bygningerne er generelt i normal stand, alder og 

materialevalg taget i betragtning. Afdelingen 

kæmper dog med store fugt og 

skimmelproblemer og påtrængende renovering 

af bygningerne presser på.  

Der er i forhold til skimmel, foretaget en række 

test og undersøgelser. Resultaterne viser at ikke 

alle boliger er påvirket af skimmelvækst og 

dermed ikke tale om et generelt problem. Der er 

derfor udarbejdet en specifik handleplan der 

viser renoveringsomfanget for hver enkelt bolig – 

se vedlagte bilag 1. 

 

 

 

  



Hvad indeholder renoveringen 
Renoveringen af Sneglebo handler først og 

fremmest om at komme de eksisterende fugt- og 

skimmelproblemer til livs og fremover sikre et 

bedre indeklima med optimalt luftskifte i 

boligerne.  

Som en del af renoveringen vil alle boliger få nye 

badeværelser. Det anbefales desuden at vinduer 

og døre skiftes, da det har en positiv påvirkning 

på indeklimaet og afdelingen har mulighed for at 

få en betydelig støtte til dette. 

Den samlede renovering af Sneglebo, indeholder 

følgende tiltag: 

• Behandling af fugtskader og afrensning af 

skimmelsvamp i tagrum, badeværelser og 

gulve, samt affugtning af betongulv hvor 

behov. 

• Tætning og ventilering af tagrum inkl. 

udskiftning af loftslemme, samt gennemgang 

af skotrender og fuger. 

• Renovering af badeværelser med ny 

membran, fliser, overfladebehandling og 

sanitet. 

• Forankring af vægge hvor understøbning har 

sluppet. 

• Partiel udskiftning af gulve med fugtspærre jf. 

handlingsplan i bilag 1. 

• De- og genmontering af køkkener. 

• Renovering af tekniske installationer: 

o Udskiftning af kobberrør til pex-rør 

o Sikre balance i det varme brugsvand 

og centralvarme ved nye ventiler 

o Kontrol for udsivning og lækage 

o Udbedring af skader på kloak og 

efterregulering af terræn.  

• Etablering af balanceret ventilationsanlæg. 

• Nye vinduer og døre. 

• Renovering af fælleshus inkl. afrensning af 

skimmel, tætning og ventilation af tagrum, 

renovering af toiletter, delvis udskiftning af 

gulv, renovering af tekniske installationer 

samt inddragelse af vådrum i stue. 

 

Sådan renser vi for skimmel 
I badeværelser bortskaffes fliser på væg- og 

gulvoverflader og skimmelsvamp afrenses fra 

betongulv samt væg mod bad, fra gulv og ca. 30 

cm op.  

I naboværelset optages gulve i min. 1,5 m afstand 

fra badeværelsesvæg, hvorefter lokalet forsegles 

for at hindre spredning af skimmel til øvrige rum. 

Der etableres undertryk i saneringsområdet ved 

opstilling af luftrenser med afkast til det fri. 

Trægulve inkl. strøer, fugtspærre og isolering 

bortskaffes. Herefter besigtiges området af 

rådgiver med henblik på at vurdere om 

renoveringsomfanget er tilstrækkeligt.   

Afrensningen kontrolleres med mycometer- eller 

tapeprøver. Når fugtniveauerne i 

konstruktionerne tillader det, kan der retableres 

med nye materialer. 

Efter endt renovering foretages en grundig 

rengøring, som kontrolleres visuelt samt ved 

udtagning af 2-3 aftryksplader for at sikre at 

skimlen er fjernet. Herefter kan indflytning ske. 

 

 

  



Økonomi 

Hvis renoveringen vedtages Hvis renoveringen ikke vedtages 
 

• Ja til helhedsplan 

• Ingen huslejestigning 
 

 

• Nej til helhedsplan 

• 87,3% huslejestigning  

 
Til renoveringer som denne, har Sneglebo 
mulighed for at få økonomisk støtte fra 
Landsbyggefonden. Det betyder at renoveringen 
ikke medfører en huslejestigning.  
 
Boligselskabet anbefaler derfor, at beboerne siger 
ja til renoveringen.  
 

 
Vedtages renoveringen ikke, er der alligevel en 
række nødvendige arbejder der skal gennemføres 
i Knolden i løbet af de kommende år.  
 
De skal finansieres af boligafdelingen selv, hvilket 
medfører en huslejestigning på 87,3%. 
 

 

Renoveringen indeholder følgende arbejder: 

• Gennemgribende behandling af 
fugtskader og afrensning af 
skimmelsvamp  

• Tætning og ventilering af tagrum 

• Udskiftning af loftslemme 

• Renovering af badeværelser  

• Forankring af vægge  

• Delvis udskiftning af gulve 

• De- og genmontering af køkkener. 

• Renovering af tekniske installationer  

• Balanceret ventilationsanlæg. 

• Nye vinduer og døre. 

• Renovering af fælleshus  
 

 
Nødvendige og anbefalede renoveringsarbejder 
de kommende 5 år: 
 

• Gennemgribende behandling af 
fugtskader og afrensning af 
skimmelsvamp  

• Tætning og ventilering af tagrum 

• Udskiftning af loftslemme 

• Renovering af badeværelser  

• Forankring af vægge  

• Delvis udskiftning af gulve 

• De- og genmontering af køkkener. 

• Renovering af tekniske installationer  

• Regulering af ventilationsanlæg. 
 

Samlet omkostning: kr. 26.840.000,- 
Husleje i 2021-tal er: kr. 1.365,- pr m2 
 
Fremtidig gennemsnitlig husleje 2021-tal: kr. 
1.365,- 
 
Svarende til en gns. Huslejestigning: kr. 0,- 
 

Samlet omkostning: kr. 25.590.000,- 
Husleje i 2021-tal er: kr. 1.365,- pr m2 
 
Ved optagelse af ustøttede lån: kr. 25.590.000,- 
 
Huslejepåvirkning årligt: kr. 1.191,- pr. m2 
 
Fremtidig gennemsnitlig husleje i 2021-tal: kr. 
2.556,- 
 
Svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på 
ca. 87,3% 

 

Ja 
Ingen 

huslejestigning 

Nej 
87,3%  

huslejestigning 



Finansiering af helhedsplanen 
 

 Finansiering Helhedsplan 

Støttede realkreditlån 13.400.000  

Ustøttede realkreditlån 8.170.000  

Tilskud fra egen trækningsret 140.000  

Kapitaltilførsel 500.000  

Fællespuljetilskud 400.000  

Tilskud fra Landsbyggefonden 4.230.000  

Finansiering i alt  26.840.000  

Samlet omkostning til helhedsplanen  26.840.000 

Med vedtagelse af helhedsplanen beslutter boligafdelingen samtidig at optage de lån, der er nævnt 

ovenfor. 

 

Hvordan skal du bo under renoveringen 

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.  

I Sneglebo har vi mange tomme boliger og vi ved at der er ønsker om interne flytninger. Vi vil arbejde på, at 
vi med god planlægning og interne rokeringer, kan få planen til at gå, så afdelingen kan spare udgifter til 
genhusning. Mens badeværelserne renoveres kan der blive tale om toiletvogne udenfor boligen. 

Information om renoveringen 
Du kan læse mere om renoveringen på din boligafdelings hjemmeside: bosj.dk/sneglebo/renovering/ 

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 om helhedsplan mandag den 3/5 2021 

• Godkendelse i selskabsbestyrelsen maj 2021 

• Projektering maj-juni 2021 

• Behandling i Roskilde kommune juni 2021 

• Udbud juni-juli 2021 

• Byggeperiode august 2021 – marts 2022 



 

 

 

Fuldmagt til 

Ekstraordinært møde i Sneglebo 

Den 3. maj 2021 

 

Normalt kan beboere ikke stemme ved fuldmagt til afdelingsmøder. I øjeblikket er der, pga. 

coronasituationen, midlertidige regler, der giver en helt særlig mulighed for at bruge fuldmagt ved 

afdelingsmøder.  

Du udfylder denne fuldmagt og giver den til den beboer, du ønsker skal stemme på dine vegne på 

afdelingsmødet.  

Beboeren skal så aflevere fuldmagten på mødet for at få adgang til at stemme på dine vegne. I aftaler selv 

indbyrdes, hvordan du mener dine stemmer skal bruges. 

 

Jeg er: 

Navn 

 

Adresse 

 

Dato og underskrift 

 

Og jeg giver hermed nedenstående fuldmagt til at modtage og anvende min husstands 2 stemmer på 

mødet i Sneglebo den 3. maj 2021. 

 

Navn 

 

Adresse 


