RENOVERING

DELTAG
i afstemningen på
bosj.dk/karle-valg
i perioden 19. juni kl. 13.00
– 22. juni kl. 13.00

Karlemoseparken

RENOVERING
OG OMDANNELSE MED
NYE, ALMENE BOLIGER

KARLEMOSEPARKEN
STÅR OVERFOR KÆMPE LØFT
KARLEMOSEPARKEN HAR LÆNGE
TRÆNGT TIL EN RENOVERING OG I 2017
BESLUTTEDE BEBOERNE EN FORELØBIG
RENOVERINGSPLAN.
Byggeudvalget og Boligselskabet Sjælland har arbejdet
videre med renoveringsplanen og Landsbyggefonden har
givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet. Vi kender
nu projektets omfang, muligheder og huslejekonsekvenser. Det betyder, at beboerne kan tage stilling til planerne,
som er beskrevet i dette informationsmateriale.
Derfor skal Karlemoseparken renoveres
Sidste år blev Karlemoseparken 50 år. Selvom vi holder
af at bo i Karlemoseparken, så ses og mærkes det, at
bygninger og boliger er slidte og umoderne, og mange
tekniske installationer trænger til at blive skiftet. Derfor
skal Karlemoseparken renoveres.
Men hvorfor nøjes med at renovere? Vi der bor her, ved
at Karlemoseparken er et trygt og attraktivt boligområde.
Vi ved også at Karlemoseparken er gledet ind og ud af
regeringens ghettolister. Det kan vi ikke lukke øjnene for.
Målet er, at Karlemoseparken skal være et attraktivt og
trygt boligområde, hvor et bredt udsnit af køgegenserne
har lyst og råd til at bo. På den måde holder vi Karlemoseparken på tryg afstand af regeringens lister.

RENOVERING

Karlemoseparken i fremtiden
Vi foreslår derfor, at Karlemoseparken bliver renoveret,
men også at renoveringen suppleres med flere elementer,
så Karlemoseparken er moderne og attraktiv i mange år
fremover. Forslaget er derfor, at vi:
• Renoverer eksisterende bygninger
• Bygger nye moderne og energieffektive almene boliger,
der lever op til nutidens standarder og giver en større
variation i boligudbuddet
• Ombygger 120 boliger til tilgængelighedsboliger
• Klimatilpasser og gør boligområdet endnu hyggeligere
med flere gårdrum, mere grønt og mere liv mellem
boligerne
• Køber ekstra jord, så der bliver mere plads og flere
muligheder
På den måde supplerer vi renoveringen med en omdannelse, der giver nye attraktive boliger og nye fællesarealer.
Hvis beboerne i Karlemoseparken siger ja, og kommunen
og Landsbyggefonden godkender projektet, kan renoveringen starte i 2023.
Forslag 1 betyder at nogle boliger nedlægges. Men der
er ikke nogen, der bliver tvunget fra Karlemoseparken.
Den almindelige fraflytning giver et råderum, fordi vi kender opgaven i god tid.
Til gengæld får beboerne i Karlemoseparken fortrinsret
til de nye, attraktive boliger efter ombygningen. Det kan
du læse mere om her i informationsmaterialet. Her kan du
også læse mere om renoveringen af boligerne og facaderne og se planerne for fællesarealerne.
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AFSTEMNINGEN
DET ER BEBOERNE, DER SKAL BESLUTTE,
OM RENOVERINGEN OG MODERNISERINGEN AF KARLEMOSEPARKEN SKAL
GENNEMFØRES MED ØKONOMISK
STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN.
HVIS BOLIGAFDELINGEN VEDTAGER
DEN ENDELIGE PLAN, KAN RENOVERINGEN STARTE I 2023.
Sådan foregår afstemningen
Afstemningen foregår digitalt eller via brevstemme.
Der vil være to forslag du kan stemme om. Forslag 1 med
renovering og nye almene boliger er den mest omfattende,
og samtidig den økonomisk mest fordelagtige for dig som
beboer, derfor står det først. Hvis forslag 1 ikke vedtages,
bliver der set om forslag 2 om traditionel renovering opnår
flertal. Når du stemmer, skal du derfor tage stilling til følgende to spørgsmål:

1

Skal projektet om renovering med omdannelse
af eksisterende bygninger og nye almene boliger i Karlemoseparken gennemføres? (ja/nej)
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Hvis forslag 1 om omdannelse og nye almene
boliger ikke bliver vedtaget: Skal der gennemføres en traditionel renovering af Karlemoseparken, svarende til den foreløbige helhedsplan fra 2017? (ja/nej)
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DIGITAL AFSTEMNING
Digital afstemning foregår ved at du logger ind i
debat- og valgsystemet på:
www.bosj.dk/karle-valg
Afstemningen foregår i perioden 19. juni kl. 13.00 –
22. juni kl. 13.00
Den digitale afstemning kræver, at du har:
• Folkeregisteradresse på en adresse i
Karlemoseparken
• En mailadresse
• Et NemID

Brevstemme
Har du ikke mulighed for at stemme digitalt, kan du brevstemme. Ønsker du at brevstemme, skal du senest fredag
18. juni 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 18. juni modtage en stemmeseddel,
der skal afleveres i postkassen senest 22. juni kl. 13.00.
Hvad sker der efter afstemningen
Hvis afdelingen stemmer ja til renoveringsplanen, vil kommunen behandle renoveringen i efteråret 2021. Kommunens godkendelse er nødvendig, for at renoveringen kan
blive gennemført. Landsbyggefondens endelige tilsagn
forventes omkring årsskiftet 2021-2022.
• Du kan følge hele processen på
bosj.dk/karlemoseparken/renovering
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Få svar på dine spørgsmål
Vi håber, at du med dette informationsmateriale 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 d. 15. juni kl. 8.00
til fredag d. 18. juni kl. 9.00
• www.bosj.dk/karle-valg
Du kan også stille dit spørgsmål til en medarbejder i boligselskabet enten på pki@bosj.dk eller telefon 4635 2590
på disse tidspunkter:
• Tirsdag d. 15. juni kl. 8-10
• Torsdag d. 17. juni kl. 8-10
Endelig kan du komme forbi Kulturhuset, Karlemosevej
73B, hvor vi står klar til at besvare dine spørgsmål. Hver
hele time giver vi en kort gennemgang af projektet.
• Tirsdag d. 15. juni kl. 16-19
• Onsdag d. 16. juni kl. 12-15
• Torsdag d. 17. juni kl. 16-19

FAKTA
Sådan bruger du debat- og valgsystemet
Du finder valg- og debatsystemet på:
www.bosj.dk/karle-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 at stemme. Hvis der kun stemmes én gang fra ét
lejemål, tæller stemmen automatisk dobbelt.

RENOVERING
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RENOVERING MED OMDANNELSE
AF EKSISTERENDE BYGNINGER
OG NYE ALMENE BOLIGER
DEN BÆRENDE IDÉ I FORSLAG 1 ER
AT FORBEDRE BOLIGOMRÅDET VED
AT OPFØRE NYE ALMENE BOLIGER.
De bygges som tæt-lav bebyggelse på tværs, og er med til
at skabe et varieret sti- og gårdforløb ned gennem Karlemoseparken.
Forslag 1 gennemføres via følgende tiltag:
1. Eksisterende boliger renoveres og der etableres 120
tilgængelighedsboliger i 15 opgange
2. Der foretages en begrænset og spredt nedrivning af
den eksisterende bebyggelse for at skabe mulighed
for punkt 3
3. Opførelse af en ny, tværgående tæt-lav bebyggelse
med boliger i 1-3 etager, der delvist placeres i de huller
der opstår ved nedrivningen, samt mellem bygningerne
og ude i det grønne område mod sydvest
4. En mere integreret udnyttelse af stueetagerne med
tilgængelighedsboliger, klubber og fælles aktiviteter,
som sikrer en stærkere sammenhæng mellem bebyggelse og friarealer og giver gaden en mere levende
og offentlig karakter.
RENOVERING

Den ny tæt-lave bebyggelse vil bryde den eksisterende
bebyggelses storskala og skabe en nedskaleret og differentieret bebyggelse med en serie af gårdrum, der kan
udformes individuelt af Karlemoseparkens beboere og
give personlighed, tryghed og medejerskab.
Den nye struktur vil åbne op for et tværgående og bedre
stisystem, der forbinder og integrerer Karlemoseparken
med Ølby station, Sjællands Universitetshospital Køge,
stadionområdet i nord, park og skov i syd og campusarealet med uddannelser mod nordvest.
En del af de nye boliger placeres i kanten af det store
grønne areal sydvest for Karlemoseparken ud for stierne
og bliver derfor en integreret del af Karlemoseparken,
som kan anvendes som grønt fællesareal med lege- og
opholdsrum, boldbaner og nyttehaver.
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BOLIGSAMMENSÆTNING VED
FORSLAG 1

Det indsatte skitseforslag viser intentionen i at nedbryde den eksisterende bebyggelse og skabe et nyt vedkommende og intimt bykvarter. Den endelige
udformning skal aftales nærmere med beboerne i Karlemoseparken og Køge Kommune.

KARLEMOSEPARKEN
I FREMTIDEN

EKSISTERENDE
BYGGESUM

ANTAL

1V

15

2V

239

ANTAL

IALT
15
239

15

15

133

185

2V tilgængelig

33

2V nybygget

19

3V

177

177

133

3V tilgængelig

60

3V nybygget

29

4V

198

198

138

4V tilgængelig

27

4V nybygget

38

I alt

RENOVERING

629

IALT

222

203

625
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RENOVERING OG OMDANNELSE
AF KARLEMOSEPARKEN I FORSLAG 1
INDEHOLDER:

Nye boliger og boligtyper
• Etablering af 120 tilgængelighedsboliger
inkl. indvendig elevator i 15 opgange
• 86 nye, almene boliger med 2-4 værelser i stedet
for 9 opgange med i alt 90 lejligheder
• Fælleslokaler i stuen, der åbnes op med store vinduer
mod gården
Fællesarealer
• 5 nye gårdrum, der udformes individuelt
af Karlemoseparkens beboere
• Belysning på udearealer
• Ovenlys i trappeopgange
Renovering af 419 boliger
• Udskiftning af trægulve
• Renovering af badeværelser

Tag og facader
• Ny mur i altan-nicher og parterre og nedrivning
af eksisterende efterisolering
• Udskiftning af facadeplader
• Åbning af altaner og malerarbejde
• Udskiftning af døre og vinduer
• Renovering af kældertrappe
• Stabilisering af tagkonstruktion samt gennemgang
af tag og isolering
Energi og teknik
• Udskiftning af tekniske installationer, herunder
gulvafløb i bad, faldstammer, afløbsinstallationer i
tagboliger, brugsvandrør over taglejlighederne,
samt etablering af forsinkelsesbassin til regnvand
• Udskiftning af depotvægge i kælder-/stueetage

Læs mere. Du kan se flere tegninger og beskrivelser i materialet fra rådgiverne i Rambøll på bosj.dk/karlemoseparken/renovering

RENOVERING
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OMDANNELSE
OG NYE BOLIGER
Nogle af opgangene omdannes til nye boliger. De nye boliger bygges som rækkehuse
i 1-3 etager. De nye boliger danner fem nye
gårdrum og strækker sig ud på noget af det
grønne område.
Projektet betyder at der samlet set kommer
flere 3-værelses lejligheder i stedet for
2-værelses. Det er for tidligt at sige, hvad
de nye boliger koster i husleje. Men andre,
nye boliger i boligselskabet koster ca. 7.700 8.800 kr./md. for 3 værelser, svarende til
ca. 1.125 kr/m2/år.

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
OG NEDRIVNING
Der bliver skabt 120 tilgængelighedsboliger
i 15 opgange med indvendig elevator.
Det betyder at hver femte bolig i Karlemoseparken lever op til kravene for tilgængelighedsboliger, dvs. at der er plads til at komme
rundt i boligen med rollator eller kørestol og
at boligerne er særligt velegnede for ældre
mennesker og mennesker med handicap,
men boligerne bliver også lejet ud helt
normalt til alle. Blokkene reduceres med
9 opgange.

RENOVERING
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Eksempel på hvordan man ombygger til en tilgængelighedsbolig. Tre boliger ombygges til to tilgængelighedsboliger
på 65 og 70 kvm. samt en mindre midtfor bolig på 47 kvm. Noget af det eksisterende boligareal anvendes til elevator.
Nedenfor er vist hvordan der etableres indvendig elevator i trappeopgangen.

ALTANER
Altanerne i Karlemoseparken bliver åbnet op.
De nederste altaner ud mod det grønne område får trin som en overgang mellem boligerne
og det grønne. Det kan også være, at beboerne i stueetagen ud mod det grønne område,
kan få sin egen private have. Det er beboerne
i Karlemoseparken med til at beslutte, når vi
under projekteringen, den næste fase i projektet, holder beboer-cafeer om indretningen af
ude-arealerne.

RENOVERING
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PROJEKTBESKRIVELSE
FORSLAG 2
Traditionel renovering af Karlemoseparken
Forslag 2, Renovering af Karlemoseparken er næsten det
samme som forslag 1, blot ændrer man ikke i boligsammensætningen eller antallet af boliger.

Der er ikke nogen ændringer af den eksisterende bygningsstruktur, og der bygges ikke nye boliger. I tabellerne
nedenfor, kan du se hvad de to renoveringsforslag indeholder og hvad huslejekonsekvensen er.

FORSLAG 1

FORSLAG 2





Nye boliger og boligtyper
• Etablering af 120 tilgængelighedsboliger inkl. indvendig elevator i 15 opgange
Tilgængelighedsboliger bliver totalrenoveret med nyt køkken, bad, gulv,
installationer m.m.
• 86 nye, almene boliger med 2-4 værelser i stedet for 9 opgange med i alt
90 lejligheder
• Fælleslokaler i stuen, der åbnes op med store vinduer mod gården









































905,-

953,-

Fællesarealer
• 5 nye gårdrum, der udformes individuelt af Karlemoseparkens beboere
• Belysning på udearealer
• Ovenlys i trappeopgange
Renovering af boliger
• Udskiftning af trægulve
• Renovering af badeværelser
Tag og facader
• Ny skalmur i altannicher og parterre, inkl. nedrivning af eksisterende efterisolering
• Udskiftning af facadeplader
• Åbning af altaner og malerarbejde
• Udskiftning af døre og vinduer
• Renovering af kældertrappe
• Stabilisering af tagkonstruktion samt gennemgang af tagsten, isolering
og vindspærre
Energi og teknik
• Udskiftning af tekniske installationer, herunder gulvafløb i bad og bryggers,
faldstammer, afløbsinstallationer i tagboliger, brugsvandrør over taglejlighederne,
samt etablering af forsinkelsesbassin til regnvand
• Udskiftning af depotvægge i kælder-/stueetage

Fremtidig husleje i kr/m2/år

EKSEMPEL PÅ HUSLEJE

Husleje kr./kvm./år
Typisk 2V bolig i Karlemoseparken
Huslejeændring

RENOVERING

HUSLEJE I DAG

FORSLAG 1

FORSLAG 2

917

905

953

5.273 kr.

5.204 kr.

5.480 kr.

-69 kr.

207 kr.
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ØKONOMI

FORSLAG 1
Renovering med
omdannelse og nye
almene boliger

FORSLAG 2
Renovering

304.535.337
230.942.403
535.477.740

298.884.587
307.505.768
606.390.355

304.535.337
213.312.403
-2.000.000
13.220.000
4.410.000
535.477.740

298.884.587
289.875.768
+/-2.000.000
13.220.000
4.410.000
606.390.355

400.000

400.000

1.321.000
21.853.000
23.174.000

1.321.000
21.853.000
23.174.000

3.100.000

3.100.000

NUVÆRENDE HUSLEJENIVEAU I 2021-TAL

917

917

KOMMENDE HUSLEJENIVEAU I 2021-TAL

905

953

ANSKAFFELSESSUM:
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Renovering i alt
FINANSIERING:
RENOVERING:
Optagelse af støttet lån
Optagelse af ustøttet lån
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud
Trækningsrettilskud eller lign.
Renovering i alt
BIDRAG FRA BOLIGSELSKABET:
ENGANGSTILSKUD:
Kapitaltilførsel 1/5
ÅRLIGE TILSKUD:
Fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser
Årlig tilskud/huslejestøtte
Årlig tilskud/huslejestøtte i alt
BIDRAG FRA AFDELINGEN:
Nedsættelse af henlæggelser

Hvis ingen af de to renoveringsforslag vedtages, er der
en række nødvendige arbejder, der skal gennemføres i
Karlemoseparken i løbet af de kommende år. De skal finansieres af boligafdelingen selv, hvilket betyder at huslejen
de kommende år, skal stige til ca. 1.382 kr/m2/år, svarende til 50% huslejestigning.
RENOVERING

Boligselskabet anbefaler derfor, at beboerne siger ja til
– forslag 1, der er det billigste og mest fremtidssikrede
med renovering, omdannelse af eksisterende bygninger og nye almene boliger.
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GENHUSNING:
HVOR SKAL JEG BO
UNDER RENOVERINGEN
INGEN BEBOERE SKAL FLYTTE FRA
KARLEMOSEPARKEN MOD DERES VILJE!
Uanset om forslag 1 eller 2 vedtages, bliver alle tilbudt en
bolig et andet sted i Karlemoseparken. Det kan lade sig
gøre, fordi Karlemoseparken, som de fleste andre afdelinger, har en årlig fraflytningsprocent på ca. 10%, og fordi
projektets opstart ligger nogle år ud i fremtiden. Så snart
renoveringen er vedtaget, udlejes opsagte boliger i en
tidsbegrænset periode, sådan at de står tomme når renoveringen går i gang. Hvis forslag 1 vedtages, vil beboere i
Karlemoseparken få fortrinsret til de nye boliger.
Genhusning
Uanset om forslag 1 eller 2 vedtages, skal alle beboere i
Karlemoseparken genhuses mens renoveringen af deres
bolig står på. Der kan være tale om permanent eller midlertidig genhusning. Genhusningen planlægges i dialog med
dig, hvor vi vil forsøge at imødekomme dine individuelle
ønsker. Boligselskabet betaler for omkostningerne forbundet med genhusningen. Du skal forvente at genhusningsperioden er mellem 5-8 måneder.
Permanent genhusning
Hvis du bor i en bolig, der omdannes til tilgængelighedsbolig eller ved forslag 1, en bolig der fjernes, skal du
permanent genhuses. Så bliver du tilbudt en anden bolig i
Karlemoseparken, eller hvis du ønsker det, en bolig i en anden afdeling i Boligselskabet Sjælland. Du kan også vælge
en af de nye boliger, hvis forslag 1 vedtages.
Midlertidig genhusning
Hvis du bor i en bolig, der skal renoveres, skal du midlertidigt genhuses. Hvis du ønsker at blive boende i din bolig
efter renoveringen, skal du bo et andet sted i en kortere
periode, mens din bolig bliver renoveret. Når renoveringen er færdig, kan du igen flytte hjem til din egen bolig.
Den midlertidige genhusning kan være et andet sted i
Karlemoseparken, i en pavillon-by, der sættes op i forbindelse med renoveringen eller i en anden boligafdeling
i Køge kommune. Hvis du ønsker at flytte til en anden
størrelse eller type bolig i Karlemoseparken vil vi bestræbe
os på at imødekomme dine ønsker. Du kan også søge om
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at blive permanent genhuset – altså få en anden bolig i
Boligselskabet Sjælland, men vi kan ikke garantere, at det
kan lade sig gøre.

HVORFOR ER DET BILLIGERE
AT REDUCERE OG BYGGE NYT?
De fleste vil nok tro, at det er billigere at renovere end
at reducere antallet af boliger og bygge nyt. Sådan
er det ikke. At forslag 2, Renovering giver en højere
husleje end forslag 1, Renovering med omdannelse
af eksisterende bygninger og nye almene boliger,
skyldes følgende:
• Antallet af boliger, der skal renoveres, er
forskelligt. I forslag 1 er der 419 boliger, i forslag 2
er der 509 boliger.
• Genhusningsomkostningerne og huslejetab er
højere i forslag 2 end forslag 1, da en midlertidig
genhusning med 2 flytninger (frem og tilbage)
er dyrere end en permanent genhusning. I forslag
1 er der 210 permanente genhusninger og 419
midlertidige. I forslag 2 er der 120 permanente
og 509 midlertidige genhusninger. Beboere fra de
kommende tilgængelighedsboliger og boliger,
der reduceres, skal permanent genhuses.
• Reduktion af boliger og nybyggeri er begge 100%
støttet og har derfor ingen konsekvenser for
huslejen.
En anden økonomisk gevinst ved forslag 1,
Renovering med omdannelse af eksisterende
bygninger og nye almene boliger, drejer sig om
Karlemoseparkens henlæggelser til vedligeholdelse.
Når antallet af eksisterende boliger reduceres, er
der flere penge til færre boliger - ca. 1½ gang mere
per bolig. Det betyder, at vedligeholdelsesopgaver
som f.eks. køkkener, stigstrenge, rørinstallationer el.
lign. måske kan fremskyndes og udføres i forbindelse
med renoveringen – måske endda billigere. Det vil vi
kigge på, når vi kender resultatet af afstemningen.
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