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LANDSBYGGEFONDEN

Skema for udarbejdelse af ansøgning om tilskud til boligsocial indsats, driftsstøtte samt 

renoveringsstøtte

1 LBF nr. Boligorganisation BS0322 .

Adresse Morbærhaven 17-41 .

Postnr. 2620 .
Telefon 43462346 .
E-post aub@aub.dk

1.1 Afdeling Navn Afdeling 1 .
LBF's afd.nr. 00100 .

1.2
Kommune 
nr. Navn 165 .

Adresse Rådhuset .
Adresse .
Postnr. 2620 .
Telefon 43686868 .

1.3 Bebyggelsens beliggenhed mv.:

Adresse Morbærhaven .
Adresse .
Matr. nr. HEV 0009 M, Herstedvester 9 M m.fl. .
BBR-ejd.nr. 26268 .
BOSSID-IDENT

2 Bebyggelsen omfatter totalt:

(Antal lejligheder og det totale bruttoetageareal for boliger i m2.
Antal/art af erhvervslokaler/institutioner samt herudover oplysning om fællesfaciliteter)

Art Antal

Bruttoeta-

geareal

Lejemål i 

alt

Lejeareal i 

alt

Familieboliger I alt for alle typer -                 I I
Ældreboliger I alt for alle typer
Ungdomsboliger I alt for alle typer 1.063        32.791           
Enkeltværelser -                 1.063          32.791      
Garager/Carporte
Erhvervslejemål
Institutioner 1.063          32.791      

III III
Antal lejemål og bruttoetageareal i alt 1.063        32.791           1.063          32.791      

3 Skæringsdato(er) 

(består afdelingen af flere byggeafsnit oplyses skæringsdatoen og antal boliger for alle byggeafsnit) 

Byggeafsnit boliger skæringsdato Tilsagnsdato Byggeafsnit boliger skæringsdato Tilsagnsdato

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
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4 Støtte til Lån m.v.

Rentesikring J/N N
Ydelsessikring J/N N (givet i forbindelse med evt. omprioritering 1994)
Finansstyrelsens j.nr.
Oprindelig støttesags j.nr.
Er der gennemført påbudt og/eller frivillig konvertering ? J/N
Hvis ja, hvilken dato
Er der tidligere sket omprioritering ? J/N
Hvis ja, hvilken dato

5 Tidligere driftsstøtte m.v.

Har afdelingen fået særlig driftsstøtte efter de tidligere gældende 
bestemmelser om særlig driftsstøtte fra Landsdispositionsfonden, 
støtte efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering 
eller tilskud til social og forebyggende indsat i problemramte 
afdelinger mv. ? J/N N

Afdelingen har tidligere fået driftsstøtte (sagsnr. L.)
Afdelingen var omfattet af omprioritering i 1994 (sagsnr. J.)
Denne sag var omfattet af omprioritering i 2000 (sagsnr. J.)
Afdelingen var omfattet af støttefastsættelse i 2006 (sagsnr. J.)
Afdelingen var omfattet af støttefastsættelse i 2008 (sagsnr. J.)
Afdelingen var omfattet af støttefastsættelse i 2009 (sagsnr. J.)

6 Beskrivelse af bebyggelsen 

6.1 Bebyggelsens art: (Sæt X) Der ønskes fremsendt 2-3 fotos af 

Tæt/Lav: X afdelingen og gerne en udlejningsbro-

Etage: chure eller lignende.

Blandet

6.2 Afdelingens beliggenhed i forhold til bymidte, transport, natur mv.:
3 km fra fra Albertslund Centrum .

.

.

.

6.3 Særlige lokalplanforhold, servitutter m.v., herunder evt. hjemfaldsklausul:
.

.

.

.
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6.4 Afdelingens overordnede fordeling på boligtyper m.v. (1, 2, 3, 4, og 5-rums, hybler): .
744 1 værelses lejemål .
225 1½ værelses lejemål
94 2 værelses lejemål .

.

.

.
6.5 Kort beskrivelse af afdelingen (byggemåden, konstruktioner, materialer,

antal blokke, etager mv.)
.

.

.

.

6.6 Tidligere renoveringsprojekter, årstal og omfang:
.
.
.
.

6.7 Grundareal: 139.613    m2
Bebygget areal: 32.791      m2 bruttoetage m²

6.8 Opvarmningsform:
Fjernvarme .

.

.

.

.

6.9 Eventuelt andre oplysninger:
.
.
.
.
.

7 Huslejeoplysninger og udlejningssituation mv..

7.1 Lejeudvikling (ekskl.. varme)
Ved flere typer/etaper o. lign. med forskellig m²-leje angiv typen/etapen o. lign.

kr. pr. m2/år
Dato år Type Type Type Type Type Type

2000 543,80
2001 631,39
2002 666,66
2003 666,66
2004 691,30
2005 720,62
2006 747,61
2007 762,17
2008 787,90
2009 816,47
2010 870,95
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7.2 Ledighed:
Antal ledige lejligheder. (Ved ledige lejligheder forstås lejligheder, som ikke er beboet, og som
påfører afdelingen lejetab. Lejligheder som er opsagt, men endnu ikke fraflyttet, og fraflyttede
lejligheder, hvor fraflytteren endnu betaler husleje, medregnes ikke.).

01-01-06 0 01-04-06 0 01-07-06 0 01-10-06 0
01-01-07 0 01-04-07 0 01-07-07 0 01-10-07 0
01-01-08 0 01-04-08 0 01-07-08 0 01-10-08 0
01-01-09 0 01-04-09 0 01-07-09 0 01-10-09 0
01-01-10 0 01-04-10 0 01-07-10 0 01-10-10 7

Heraf  ved sidste kvartalsskifte (skriv datoen) 01-04-2011
Lejligheder med 5 rum eller flere rum
Lejligheder med 4 rum
Lejligheder med 3 rum
Lejligheder med 2 eller færre rum 15

7.3 Fraflytningsprocent:
Fraflytningsprocenten og seneste tal for fraflytninger. (Ved fraflytningsprocenten forstås faktisk
fraflyttede lejligheder i årets løb i procent af samlet antal lejligheder).

Årstal Antal % Årstal Antal %

2006 349 32,83        2007 303 28,50        
2008 425 39,98        2009 398 37,44        
2010 438 41,20         

7.4 Tab ved lejeledighed: (Beløb i 1.000 kr.)

Lejetab Bruttolejeindtægt % af bruttolejeindtægten
(boliger)

2006 1               24508 0,00            
2007 2               24992 0,01            
2008 1               25836 0,00            
2009 21             26773 0,08            
2010 202           28556 0,71            

7.5 Har kommunalbestyrelsen godkendt at tab ved lejeledighed ikke eller delvis 
dækkes af dispositionsfonden? (J/N) N

7.6 Hvor let/svært er det p.t. at udleje afdelingens lejligheder ?

Lejligheder: Meget let Ret let Ret svært Meget svært
X

Lejligheder med:
1 eller 2 vær. X
3 vær.
4 eller flere vær.

Lejligheder i:
Etagebyggeri
Tæt-lavt X
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7.7 Er udlejningssituationen for boligafdelingens lejligheder ændret 
inden for de seneste år ?

Lettere at Uforandret Vanskeligere
Lejligheder: leje ud at leje ud

X

7.8 Ventelistens størrelse siden 2006. (antal opnoterede)

01-01-06 800 01-01-09 800
01-01-07 800 01-01-10 800
01-01-08 800 01-01-11 800

7.9 Oplysninger om eventuelle vanskeligheder ved genudlejning af ledige lejligheder. 
(der kan sættes x i flere rubrikker samtidig):

Der har været lejetab, idet genudlejning ikke har kunnet finde 
sted til tiden som følge af manglende ansøgninger.

Det har været nødvendigt at annoncere for at styrke udlejningen

Beboere, som er fraflyttet før kontraktmæssigt tidspunkt, 
er opkrævet leje efter faktisk fraflytning for at undgå/begrænse tab.

X Der er tilbudt ledige lejligheder til mange for at sikre genudlejning.

7.10 Udbydende kommentar til evt. ledige lejligheder/udlejningsvanskeligheder 
og/eller høj fraflytningsprocent 

Evt. uddybende bilag

Vi har ikke umiddelbart statistik på vores opnotering, grundet systemskift.

Vi har mange der siger ja til kontrakt og herefter fortryder. Her skal ses hovedsagelig i dårlig 
transportmuligeder om aftenen og prisen for transport.

7.11 Hvordan tror boligorganisationen udlejningssituationen vil udvikle sig 
i det kommende halvår ?

Bliver den: Lettere Uforandret Vanskeligere
x

Hvis boligorganisationen venter en forandring i afdelingens udlejningssituation,
hvad er da den væsentligste årsag til forandringen ?

Årsag:
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7.12 Hvorledes fordeles varmeudgifter (brændsels- og øvrige varmeudgifter):
På huslejen.

x På varmeregnskab
Opkræves som særskilt bidrag af elleverandør

7.13 Hvorledes opkræves udgifter til husholdnings-el:
På huslejen

x På elregnskab
El til husholdningsbrug opkræves som særskilt bidrag af elværk.

7.14 Hvorledes opkræves udgifter til vand og vandafledningsafgifter til husholdningsbrug:
x På huslejen.

Vandafgifter på vandregnskab og vandafledningsafgifter på huslejen
Vand- og vandafledningsafgifter til husholdningsbrug på vandregnskab.
Som særskilt bidrag af vandværk/kommunen.

7.15 Seneste lejeforhøjelse: NEDSÆTTELSE
Er foretaget den: 01-01-11 med 75,64 kr. pr. m2 7,91  (%)
Bebyggelsens leje: pr.
(Husleje ekskl. varme og el)

Type (Fam., 
ung., ældre., 
enkeltvær. Antal lejemål Antal rum

Antal m² pr. 
lejemål m² i alt

Gældende 
leje pr. m² 
/år

Vand- og 
varmebidrag 
a'conto pr. m² 
/år. El *) pr. m² /år

Indskud pr. 
lejemål

ung 744           1               25,20        18.749        880,90      3.216,00        2.700,00     9.812        
ung 222           1½ 41,50        9.213          880,90      5.292,00        4.452,00     15.880      
ung 3               1½ 49,40        148             880,90      6.288,00        5.292,00     18.820      
ung 94             2               49,80        4.681          880,90      6.324,00        5.352,00     19.176      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antal 
lejemål i alt 

 Gsnt. antal 
m²   m² i alt 

 Gsnt. leje 
pr. m² /år 

 Gsnt. 
varmebidrag 
pr. m² /år 

 Gsnt. el pr. 
m² /år 

 
Lejeindtæg
ter i alt i 
1.000 kr. 

1.063        30,85        32.791        880,90      4.256,85        3.582,55     28.886      
*) Anføres hvor el til husholdningsbehov opkræves af boligorganisationen over huslejen.
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Boligsocial indsats

1 Kortfattet beskrivelse af planlagte indsatser mv.

Ansøgningen skal vedlægges en kortfattet beskrivelse (maksimalt 5 A-sider).

Beskrivelsen er vedlagt:

Ja Nej
x

2 Statistiske Nøgletal på boligområder 2010 (KÅS-tabller)

En afdeling med mere end 100 beboere, eller en afdeling som er en del af en bebyggelse
med mere end 100 beboere, skal hos Danmarks Statistik indhente og vedlægge 
"Statistiske Nøgletal på boligområder 2010" (KÅS-tabller). Forefindes der lokale 
socioøkonomiske statistikker, der som minimum har samme indhold som "Statistiske nøgletal 
på boligområder", og som evt. indeholder oplysninger af nyere dato, kan disse alternativt 
vedlægges. For nærmere oplysninger henvendes til Danmarks Statistiks hjemmeside: 

http://dst.dk/HomeDK/TilSalg/doga/Standard/bl.aspx

Øvrige afdelinger må vedlægge en beskrivelse af  beboersammensætningen ud fra 
andre tilgængelige oplysninger 

2.1 Undersøgelse af områdets sociale kapital 

Til bestemmelse af indsatsområder, og som målbart succeskriterium, 
kan ansøgeren via redskabet www.naboskabet.dk gennemføre en måling af boligområdets
sociale kapital - dvs. boligområdets sammenhængskraft, beboernes tilfredshed, tryghed 
og trivsel ift. boligområdet mm. Alternativt vedlægges tilsvarende beskrivelse af boligområdets 
sociale kapital.

Er der gennemført en måling af det ansøgende boligområdes sociale kapital via 
www.naboskabet.dk?

Ja Nej
x

Hvis der svares ja, bedes udskrifter fra resultatet af målingen vedlægges ansøgningen.

3 Foreløbigt budget ved ansøgning om boligsocial indsats

Der påregnes ikke gennemført boligsocial indsats
Der skal opstilles et foreløbigt budget for den boligsociale indsats  

Foreløbigt budget for den boligsociale indsats i hovedpunkter:

Indtægter

i 1.000 kr.
Landsbyggefonden ansøges om støtte på i alt: 0
Forslag til lokal medfinansiering 0
Øvrige indtægter 0
Projektets samlede indtægter -                    

Kontrol medfinansierings procent: #DIVISION/0!



Udgifter

i 1.000 kr.

201x 201x 201x 201x 201x Total

Projektorganisation 1 1 1 1 1 5

Børn/unge/familien 1 1 1 1 1 5

Beboernetværk/
inddragelse/demokrati 1 1 1 1 1 5

Uddannelse/beskæf-
tigelse/erhverv 1 1 1 1 1 5

Sundhed 1 1 1 1 1 5

Image og kommuni-
kation 1 1 1 1 1 5

Kultur og fritid 1 1 1 1 1 5

Udsatte grupper 1 1 1 1 1 5

Lokal evaluering 1 1 1 1 1 5

Total 9 9 9 9 9 45

4 Kontaktoplysninger for boligsocial indsats

Navn:
Annette Panduro / KKIK

Telefon: 3363 0501

Mail: kkik@kollegierneskontor.dk
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Økonomisk opretning

Afdelingens økonomiske udvikling.

Sammenstilling af afdelingens resultatopgørelse for de seneste 3 år samt de efterfølgende 2 års budgetter

Beregningsgrundlag (boligareal) 32.791     m²
Regnskab Budget

Regnskabs- og budgetår
 Beløb i 

1.000 kr. 
 kr. pr. 
m²/år 

 Beløb i 
1.000 kr. 

 kr. pr. 
m²/år 

 Beløb i 
1.000 kr. 

 kr. pr. 
m²/år 

 Beløb i 
1.000 kr. 

 kr. pr. 
m²/år 

 Beløb i 
1.000 kr. 

 kr. pr. 
m²/år 

ORDINÆR DRIFT

Nettokapitaludgifter 3.967       121          3.967       121          3.967       121          3.967       121          3.967       121          
Prioritetsydelser 3.967       121          3.967       121          3.967       121          3.967       121          3.967       121          
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDG.

Ejendomsskatter 1.707       52            1.878       57            1.962       60            1.925       59            2.099       64            
Vandafgift 2.035       62            2.313       71            2.769       84            2.607       80            2.738       83            
Kloakbidrag, vejafgift m.v. -           -           -           -           -           -           
Renovation 608          19            891          27            865          26            980          30            990          30            
Forsikringer 462          14            483          15            514          16            515          16            520          16            
El og varme til fællesareal 1.315       40            1.602       49            1.493       46            1.703       52            1.783       54            
El og varme til ungdomsboliger -           -           -           -           -           -           -           
Målerpasning m.v. 114          3              128          4              130          4              -           -           -           -           
Administrationsbidrag 1.545       47            1.607       49            1.664       51            1.664       51            2.040       62            
Dispositionsfond 63            2              109          3              230          7              95            3              96            3              
A-indskud -           -           -           -           -           
G-indskud -           -           -           -           -           
OFFENTL.O.A.FASTE UDG I ALT 7.849       239          9.011       275          9.627       294          9.489       289          10.266     313          
VARIABLE UDGIFTER

Renholdelse 2.959       90            3.228       98            3.209       98            3.165       97            3.300       101          
Almindelig vedligeholdelse 2.530       77            2.763       84            2.549       78            2.529       77            2.100       64            
Planl.& period.vedlh. & fornyelse -           -           -           -           -           -           -           
Istands.ved frafl.(A/B-ordn.) -           -           -           -           -           -           -           
Drift af fællesvaskeri 443          14            417          13            463          14            420          13            450          14            
Andel i fællesfaciliteters drift 1.019       31            951          29            795          24            1.094       33            766          23            
Drift af møde-& selsk.lokal -           -           -           -           -           -           
Diverse udgifter 179          5              186          6              349          11            200          6              396          12            
VARIABLE UDGIFTER I ALT 7.130       217          7.545       230          7.365       225          7.408       226          7.012       214          
HENLÆGGELSER

Planl.perio. vedlh.& fornyelse 2.915       89            3.645       111          3.895       119          3.895       119          3.263       100          
Istands.ved frafl. A-ordning  175          5              -           -           -           -           
Istands.ved frafl. B-ordning: -           -           -           -           -           -           
Tab ved lejeledigh.& fraflytn. 100          3              900          27            1.000       30            1.000       30            1.200       37            
Andre henlæggelser -           -           -           -           -           -           
HENLÆGGELSER I ALT 3.190       97            4.545       139          4.895       149          4.895       149          4.463       136          
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFT. 22.136     675          25.068     764          25.854     788          25.759     786          25.708     784          
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

Ydelse vedr.lån til forbedringsarb. -           -           -           -           -           -           
Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v. -           -           -           -           -           -           
Ydelser v. lån til renovering 5.150       157          5.262       160          5.318       162          5.324       162          5.383       164          
Ydelser v. lån til ombygning -           -           -           -           -           
Tab ved lejeledighed m.v 1              0              -           -           -           -           
Tab ved fraflytninger -           -           -           -           -           -           
Renter af gæld til boligorganisa. -           -           -           -           -           
Morarenter vedr.priotetsydelser -           -           -           -           -           
Diverse renter -           -           14            0              569          17            -           -           -           -           
Driftstabslån -           -           -           -           -           
Midlertidige driftslån -           -           -           -           -           
Beboerindskudslån -           -           -           -           -           
Særstøttelån -           -           -           -           -           
Andre driftsstøttelån -           -           -           -           -           
Afvikling af:
1.Underskud fra tidl.år(407.1) 1.072       33            192          6              -           -           -           -           123          4              
2.Underfinansiering (411/412) -           -           -           -           -           
Korrektion vedr. tidligere år -           -           -           -           -           
Godgørelse fra fraflyt.lejere
1. Udbetalt godtgørelse -           -           -           -           -           
2.Overf.t.afvikl.v.huslejeforh -           -           -           -           -           
Beboerrådgiver -           -           -           -           -           
EKSTRAORD. UDGIFTER I ALT 6.223       190          5.468       167          5.887       180          5.324       162          5.506       168          
UDGIFTER I ALT 28.359     865          30.536     931          31.741     968          31.083     948          31.214     952          

20112008 2009 2010 2010
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INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

Boligafgifter og leje:
1. Beboelse  11.060     337          11.461     350          12.226     373          12.226     373          12.326     376          
2. Enkeltværelser    13.050     398          13.578     414          14.497     442          14.529     443          14.642     447          
3. Erhverv                -           -           -           -           -           
4. Institutioner        -           -           -           -           -           
5. Kældre m.v.         -           -           -           -           -           
6. Garager/Carporte   -           -           -           -           -           
7. Særl.forh.i forbdr.lejemål -           -           -           -           -           
9. - Merleje -           -           -           -           -           
Renter  1.507       46            1.441       44            892          27            650          20            650          20            
Andre ordinære indtægter  
1. Tilskud fra boligorganisation -           -           -           -           -           
2. Drift af fællesvaskeri 905          28            816          25            819          25            700          21            900          27            
3. Andel af fællesfacili.drift 1.081       33            988          30            961          29            1.011       31            776          24            
4. Drift af møde-/selsk.lokale -           -           -           -           -           
5. Indeksoverskud -           -           -           -           -           
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 27.603     842          28.284     863          29.395     896          29.116     888          29.294     893          
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

Driftssikring o.a.løb.særl.driftsstøtte 1.839       56            1.883       57            1.983       60            1.967       60            1.920       59            
Ydelser vedr.beboerindskudslån -           -           -           -           -           
Korrektion vedr. tidligere år  -           -           -           -           -           
Kont.indb.godtg.v.genudl.af forb.lm. -           -           -           -           -           
EKSTRAORD. INDTÆGT. I ALT 1.839       56            1.883       57            1.983       60            1.967       60            1.920       59            
INDTÆGTER I ALT 29.442     898          30.167     920          31.378     957          31.083     948          31.214     952          

Overskud/Underskud (-) 1.083       33            -369         -11           -363         -11           -           -           -           -           

Analyse af driftsbudgettet og af den fremtidige udlejningssituation efter en evt. huslejenedsættelse:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Driftsbesparelser:

Angiv mulige driftsbesparelser (evt. virkning af fysiske opretingsarbejder)

Konto Specifikation (1.000 kr.) kr. pr. m2

 
 
 
 
 
 
 

Driftsbesparelser i alt 0 0,00

Øvrige bemærkninger:
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Økonomisk opretning

Afdelingens balance pr. 31/12 2010

Balancen kan sammenfattes således:

Aktiver: Beløb i 1.000 kr.
Finansieringsmanko Ejendommens anskaffelsessum 109.669   

Forbedringsarbejder 252.348   362.017      

Tilgodehavender Boligafgifter m.v. 1.071       
Fraflytninger 7.162       
Andet 696          8.929          

Likvide beholdninger Bank- og kassebeholdning 29.956     
Tilgodehavender hos boligorganisationen -           29.956        

Aktiver i alt 400.902      

Passiver:

Henlæggelser Planlagt og periodisk istandsættelse og
vedligeholdelse 19.136     
Fraflytningsordning 781          
Tab ved lejeledighed 4.154       
Andre henlæggelser 24.071        

Opsamlet resultat +/- -731            
Beboerindskudsforhøjelser 9.224          
Skyldige prioritetsydelser 362.155      
Uafsluttede forbrugsregnskaber, skyldige omkostninger, forudbetalte boligafgifter m.m. 3.993          
Gæld til boligorganisationen 2.190          

Passiver i alt 400.902      

Afviklingsplan af evt. opsamlet resultat (underskud):

Øvrige bemærkninger til balancen:

.

.

.

.
Kontaktoplysninger vedrørende økonomisk opretning: .

Navn:
     

Telefon:

Mail:
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Økonomisk opretning

Nuværende lån:

*) Angiv lånetypen med følgende bogstavbetegnelse:
AA = oprindelig finansiering, fastforrentet lån med rentesikring. AB = oprindelig finansiering, fastforrentet lån med ydelsessikring
AC = oprindelig finansiering, rentetilpasningslån med rentesikring. AD = oprindelig finansiering, rentetilpasningslån med ydelsessikring. 
AE = oprindelig finansiering, tidligere støttede lån med offentlig garantiB = oprindelig finansiering med IS20-indekslån
C = byggeskadefinansiering med rentesikring DA = byggeskadefinansiering med IS20-indekslån
DB = byggeskadefinansiering med IS35-indekslån E = finansiering før rentesikringsordning
F = indekslån til finansiering af ungdomsboliger G = forbedringslån uden støtte, herunder ekstraordinære renoveringsarbejder
H = oprindelig finansiering med IS35-indekslån I = fastforrentet institutionslån    

**) Andel af hver enkelt lån, som er støttebærende m.h. t. rentesikring/ rente- og afdragsbidrag.(angives i % fra 0-100)
F.eks. er den andel af et lån som vedrører garager/carporte, erhvervsbyggeri o.lign. ikke støttebærende.

Lån 

nr.

Pant-/låne- 

ejendomsnr.

*) Lån 

type

Långi-

vende 

institut Fondskode

Kupon-

rente

Rest-

løbetid

Oprindelig 

hovedstol

Obligations-

restgæld 

nominelt kr.

Prioritetsydelse/

beboerbetaling 

pr. termin

Antal 

termi-

ner pr. 

år

Prioritetsydelse/

beboerbetaling 

pr. år

**) 

Støtteb

æ-rende 

andel

1 14.02.1972-1310-09 A NYK 720321 6 5,5 50.000.000 14.930.078 1.665.000 2 3.330.000
2 06.03.1972-1924-09 A NYK 580058 5 9,5 10.978.000 4.362.688 318.362 2 636.724
3 29.04.1977-4680-09  STAT 0 312.000 312.000 0 0 0
4 25.04.1978-4838-09 STAT 0 79.950 79.950 0 0 0
5 25.04.1978-4839-09 STAT 0 323.790 323.790 0 0 0
6 25.04.1978-4841-09 NYK 6 0 2.600.000 0 0 0 0
7 25.04.1978-4842-09  LBF  0 1.300.000 1.300.000 0 0 0
8 25.04.1978-4843-09  LBF  0  1.700.000 1.700.000 0 0 0
9 01.09.1982-9228-09 STAT 0 16 49.593.554 49.593.554 0 0 0

10 13.09.1978-10816-09 STAT 0 322.800 322.800 0 0 0
11 13.09.1978-10817-09 STAT 0 82.000 82.000 0 0 0
12 04.09.1981-9358-09 STAT 0 15 2.115.000 2.115.000 0 0 0
13 01.09.1982-9229-09  STAT  0 16 949.500 949.500 0 0 0
14 13.01.1983-482-09  STAT  0 9 2.000.000 2.000.000 0 0 0
15 09.08.1993-4844-09 DB NYK 973432 2,5 166.035.000 138.495.517 2.396.541 4 9.586.164
16 07.05.1999-5691-09 C NYK 974935 6,7856 19,25 21.185.000 17.644.635 155.736 4 622.944
17 05.01.1995-99-09  ALB KOM  0 135.000 135.000 0 0 0

        0
0

I alt Antal lån 11 309.711.594 234.346.512 14.175.832

Hvor meget modtages der i rentesikring i indeværende år: 4.907.400

11-05-2011 Side 12 Øko. opretning (III)
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Fysisk opretning m.v.

LBF nr. 0000 Boligorganisation BS0322 .
0

00100 Afdeling: Afdeling 1 .
Afdelingens samlede boligareal: 32.791

1 Opretning m.v. - almenboligloven § 91.

Findes der i afdelingen skader, som skønnes at skulle udbedres efter almenboligloven ?

x Ja Nej
(Hvis nej, gå til spørgsmål 3)

2 Angiv arten af skader samt de skønnede samlede udgifter ved udbedringen.
(Incl. omkostninger og moms)

Arten af skader: (1.000 kr.)
Opretning af klimaskærm + badeværelser + vvs og ventilation mv. / skønnet andel 121074 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Samlede udgifter 121.074    

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån 121.074        121.074    

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 3,6 % af 121.074    = 4.358.664
svarende til ca. 132,92      kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 13 Fysisk opretning
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3 Ombygning/sammenlægning af lejligheder i.h.t. almenboligloven § 91.

Ønskes ombygning/sammenlægning af lejligheder efter almenboligloven ?

Ja x Nej
(Hvis ja, gå til spørgsmål 5) (Hvis nej, besvar spørgsmål 4 og gå til

spørgsmål 6)

4 Angiv årsagen til, at der ikke ønskes ombygning/sammenlægning af lejligheder (f.eks. 
ønsker ikke at ændre lejlighedsfordeling, teknisk vanskeligt og for dyrt incl. omkostnings-
overslag, ingen ledige lejligheder etc.):
Der ønskes ikke ændret lejlighedsfordeling .
Boliger, som udvides/ombygges til handicapegnede boliger er medtaget under Tilgængelighed .

.

.

.

Antal lejemål efter ombygning/sammenlægning.
Samlet bruttoetageareal efter ombygning/sammenlægning

5 Hvor mange lejligheder ønskes ombygget/sammenlagt, og hvad skønnes udgiften at blive 
(incl. omkostninger og moms) ?
Angives for hver lejlighedstype som ønskes ombygget/sammenlagt:
(Ved ombygning/sammenlægning medtages 1/3 af anlægsudgiften som ustøttede arbejder 
under pkt .14)

Antal 
lejligheder 
før 
ombygning/
sammenlæ
gning

Rum pr. 
lejlighed 
før 
ombygning/
sammenlæ
gning

m2 pr. 
lejlighed 
før 
ombygning/
sammenlæ
gning

Antal 
lejligheder 
efter 
ombygning/
sammenlæ
gning

Rum pr. 
lejlighed efter 
ombygning/s
ammenlægni
ng

m2 pr. 
lejlighed 
efter 
ombygning/
sammenlæ
gning

Udgifter pr. 
lejligheds-

type         
(1.000 kr.)

.

.

.

.

.

Samlede udgifter ved ombygning/sammenlægning: -            

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån -                -            

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,0 % af -            = 0
svarende til ca. -            kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 14 Fysisk opretning
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6 Miljøforbedrende foranstaltninger m.v. i h.t. almenboligloven § 91.

Ønskes gennemført miljøforbedrende arbejder efter almenboligloven ?

x Ja Nej
(Hvis ja, gå til spørgsmål 8) (Hvis nej, besvar spørgsmål 7 og gå til

spørgsmål 9)
7 Angiv årsagen til, at der ikke ønskes miljøforbedrende arbejder (f.eks. der skønnes ikke

at være midler selv efter eventuel omprioritering/særlig støtte etc.):
.
.
.

8 Her angives arten af de miljøforbedrende arbejder, fordelt på hovedgrupper og med angivelse
af udgifter for hver hovedgruppe (incl. omkostninger og moms):

Kort beskrivelse: (1.000 kr.)
a Etablering af fælleslokaler: 0

b Beplantning m.v.
Fælleshaver / ændret indretning + beplantning + flisearealer

1.540
c Møblering af udearealer (legepladser, bænke, borde, hegn m.v.)

d Kriminalpræventive foranstaltninger

e Trafiksanering (stilleveje, lege- og opholdsarealer m.v.).

f Øvrige ændringer af udearealer (forbedringer af indgangspartier, belysning m.v.)
Omlægning af belægninger, suppl. belysning, aktivering af friarealer samt affaldssortering

3.696
g Andre miljøforbedrende arbejder.

Andel af byggeplads
367

Samlet udgift til miljøforbedrende arbejder: 5.603        

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån 5.603            5.603        

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,0 % af 5.603        = 112.060
svarende til ca. 3,42          kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 15 Fysisk opretning
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Tilgængelighed i.h.t. almenboligloven § 91.

9 Ønskes gennemført tilgængelighed efter almenboligloven ?

Ja Nej
(Hvis ja, gå til spørgsmål 10) (Hvis nej, gå til spørgsmål 12)

10 Angiv arten af de tilgængeligheds fremmende foranstaltninger samt de skønnede samlede 
udgifter.
(Inkl.. omkostninger og moms)

11 Ændring af adgangsarealer, indgangspartier, etablering af elevatorer, indretning 
af boliger. (Ved tilgængelighed medtages 1/3 af anlægsudgiften som ustøttede 
arbejder under pkt .14) (1.000 kr.)
9 stk lejligheder á 23,7 kvm ændres til 46,4 kvm 3.465
Lejlighederne ønskes udvidet med tilliggende fællesareal 
og indrettet som handicapegnede boliger

Samlede udgifter 3.465        

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån 3.465            3.465        

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,0 % af 3.465        = 69.300
svarende til ca. 2,11          kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 16 Fysisk opretning
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12 Moderniserings- og renoveringsarbejder m.v. i h.t. almenboligloven § 100 (Ungdomsboliger)
Ønskes gennemført moderniserings- og renoveringsarbejder  efter almenboligloven ?

Ja x Nej
(Hvis nej gå til spørgsmål 14)

13 Angiv arten af skader samt de skønnede samlede udgifter ved modernisering/renovering.
(Inkl. omkostninger og moms)

Kort beskrivelse (1.000 kr.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Samlede udgifter: -            

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån -                -            

Evt. difference -            

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,4 % af -            = 0
svarende til ca. -            kr. pr. m2/år 

11-05-2011 Side 17 Fysisk opretning
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14 Forbedrings- og opretningsarbejder

Øvrige opretnings- og vedligeholdelsesarbejder, fornyelser samt energibesparende arbejder
som aktuelt skønnes væsentlige at gennemføre, og som ikke kan gennemføres over drif-
ten eller ved brug af dertil henlagte midler. Der anføres kun nødvendige arbejder, som ikke
er omfattet af besvarelserne under spørgsmål 1-13. Vedrørende afgrænsningen af arbej-
derne henvises til vejledningen. Der anføres samlede udgifter (inkl. omkostninger og moms)
for eventuelle hovedgrupper af arbejder og for hver af disse hovedgrupper gives en kort
beskrivelse og begrundelse:

Kort beskrivelse: (1.000 kr.)
a

Opretning af klimaskærm + badeværelser + vvs og ventilation mv. / skønnet andel 80.554      
b

-            
c

-            
d

-            
e

-            
f

-            
g Andel af ombygning/sammenlægning (pkt.5) og tilgængelighed (pkt.11)

1155

Anskaffelsessum i alt 80.554      

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Ustøttet realkreditlån 80.554          80.554      

Evt. difference -            

Årlig ydelse på ustøttet realk.lån ca. 7,0 % af 80.554      = 5.638.780

svarende til ca. 171,96      kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 18 Fysisk opretning
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15 Henlæggelser

Skønnes der at være behov for forøgelser af henlæggelser til planlagt og periodisk ved-
ligeholdelse og fornyelser til formål som ikke er omfattet af besvarelserne af ovennævnte
spørgsmål 1-14 ?

Ja Nej
(Hvis ja, udfyldes nedenstående).

år i 1.000 kr. kr. pr. m2

De samlede henlæggelser udgjorde pr. 31/12 2010 19.136      = 583,57      
Den årlige henlæggelse udgjorde i 2010 3.895        = 118,78      
Den årlige henlæggelse udgør iflg. budget 2011 3.263        = 99,51        
Henlæggelserne ønskes retableret med =  

Begrundelse for ønsket om retablering af henlæggelser:
.
.
.
.
.

Rekapitulation af foranstaltninger til genopretning af bebyggelsen

Anskaffel- 
sessum      
(i 1.000)

Støttet real- 
kreditlån    (i 

1.000)

Ustøttede 
realk.lån 

og anden 
finansiering 

(i 1.000)

Årlig 
låneydelse / 

retable-
ringsudgift / 

drifts-     
besparelser

Udgift i kr. 
pr. m2/år

Ekstraordinær opretningsarbejder 121.074    121.074       -            4.358.664 133
Ombygning/sammenlægning af lejligheder -            -               -            0 0
Miljøforbedrende foranstaltninger 5.603        5.603           -            112.060 3
Tilgængelighed 3.465        3.465           -            69.300 2
Moderniserings- renoveringsarb. -            -               -            0 0
Forbedrings- opretningsarbejder 80.554      80.554      5.638.780 172
Henlæggelser 0  
Driftsbesparelser 0 0
I alt 210.696    130.142       80.554      10.178.804 310

Virkning af foranstaltninger til genopretning af bebyggelsen før særlig driftsstøtte mv.

kr/m²/år

Gældende leje (gennemsnitlig) 881
Foranstaltninger til genopretning af bebyggelsen (inkl. evt. driftsbesparelser) 310

Ny husleje efter virkning til genopretning af bebyggelsen, før særlig driftsstøtte mv. 1.191

16 Kontaktoplysninger

Navn på byggeteknisk kontakperson / projektleder:

Annette Panduro / KKIK Telefon 2339 0460 Mail mks@jjw.dk 
Mads Kristian Stampe / JJW ARKITEKTER Telefon 3363 0500 Mail ap@kollegierneskontor.dk

11-05-2011 Side 19 Fysisk opretning
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Fysisk opretning m.v.

LBF nr. 0000 Boligorganisation BS0322 .
0

00100 Afdeling: Afdeling 1 .
Afdelingens samlede boligareal: 32.791

1 Opretning m.v. - almenboligloven § 91.

Findes der i afdelingen skader, som skønnes at skulle udbedres efter almenboligloven ?

x Ja Nej
(Hvis nej, gå til spørgsmål 3)

2 Angiv arten af skader samt de skønnede samlede udgifter ved udbedringen.
(Incl. omkostninger og moms)

Arten af skader: (1.000 kr.)
Opretning af klimaskærm + badeværelser + vvs og ventilation mv. / skønnet andel 121074 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Samlede udgifter 121.074    

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån 121.074        121.074    

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 3,6 % af 121.074    = 4.358.664
svarende til ca. 132,92      kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 1 Fysisk opretning
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3 Ombygning/sammenlægning af lejligheder i.h.t. almenboligloven § 91.

Ønskes ombygning/sammenlægning af lejligheder efter almenboligloven ?

Ja x Nej
(Hvis ja, gå til spørgsmål 5) (Hvis nej, besvar spørgsmål 4 og gå til

spørgsmål 6)

4 Angiv årsagen til, at der ikke ønskes ombygning/sammenlægning af lejligheder (f.eks. 
ønsker ikke at ændre lejlighedsfordeling, teknisk vanskeligt og for dyrt incl. omkostnings-
overslag, ingen ledige lejligheder etc.):
Der ønskes ikke ændret lejlighedsfordeling .
Boliger, som udvides/ombygges til handicapegnede boliger er medtaget under Tilgængelighed .

.

.

.

Antal lejemål efter ombygning/sammenlægning.
Samlet bruttoetageareal efter ombygning/sammenlægning

5 Hvor mange lejligheder ønskes ombygget/sammenlagt, og hvad skønnes udgiften at blive 
(incl. omkostninger og moms) ?
Angives for hver lejlighedstype som ønskes ombygget/sammenlagt:
(Ved ombygning/sammenlægning medtages 1/3 af anlægsudgiften som ustøttede arbejder 
under pkt .14)

Antal 
lejligheder 
før 
ombygning/
sammenlæ
gning

Rum pr. 
lejlighed 
før 
ombygning/
sammenlæ
gning

m2 pr. 
lejlighed 
før 
ombygning/
sammenlæ
gning

Antal 
lejligheder 
efter 
ombygning/
sammenlæ
gning

Rum pr. 
lejlighed efter 
ombygning/s
ammenlægni
ng

m2 pr. 
lejlighed 
efter 
ombygning/
sammenlæ
gning

Udgifter pr. 
lejligheds-

type         
(1.000 kr.)

.

.

.

.

.

Samlede udgifter ved ombygning/sammenlægning: -            

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån -                -            

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,0 % af -            = 0
svarende til ca. -            kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 2 Fysisk opretning
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6 Miljøforbedrende foranstaltninger m.v. i h.t. almenboligloven § 91.

Ønskes gennemført miljøforbedrende arbejder efter almenboligloven ?

x Ja Nej
(Hvis ja, gå til spørgsmål 8) (Hvis nej, besvar spørgsmål 7 og gå til

spørgsmål 9)
7 Angiv årsagen til, at der ikke ønskes miljøforbedrende arbejder (f.eks. der skønnes ikke

at være midler selv efter eventuel omprioritering/særlig støtte etc.):
.
.
.

8 Her angives arten af de miljøforbedrende arbejder, fordelt på hovedgrupper og med angivelse
af udgifter for hver hovedgruppe (incl. omkostninger og moms):

Kort beskrivelse: (1.000 kr.)
a Etablering af fælleslokaler: 0

b Beplantning m.v.
Fælleshaver / ændret indretning + beplantning + flisearealer

1.540
c Møblering af udearealer (legepladser, bænke, borde, hegn m.v.)

d Kriminalpræventive foranstaltninger

e Trafiksanering (stilleveje, lege- og opholdsarealer m.v.).

f Øvrige ændringer af udearealer (forbedringer af indgangspartier, belysning m.v.)
Omlægning af belægninger, suppl. belysning, aktivering af friarealer samt affaldssortering

3.696
g Andre miljøforbedrende arbejder.

Andel af byggeplads
367

Samlet udgift til miljøforbedrende arbejder: 5.603        

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån 5.603            5.603        

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,0 % af 5.603        = 112.060
svarende til ca. 3,42          kr. pr. m2/år

11-05-2011 Side 3 Fysisk opretning



LBF-Totalskema til besvarelse 23-02-2011.xls

Tilgængelighed i.h.t. almenboligloven § 91.

9 Ønskes gennemført tilgængelighed efter almenboligloven ?

Ja Nej
(Hvis ja, gå til spørgsmål 10) (Hvis nej, gå til spørgsmål 12)

10 Angiv arten af de tilgængeligheds fremmende foranstaltninger samt de skønnede samlede 
udgifter.
(Inkl.. omkostninger og moms)

11 Ændring af adgangsarealer, indgangspartier, etablering af elevatorer, indretning 
af boliger. (Ved tilgængelighed medtages 1/3 af anlægsudgiften som ustøttede 
arbejder under pkt .14) (1.000 kr.)
9 stk lejligheder á 23,7 kvm ændres til 46,4 kvm 3.465
Lejlighederne ønskes udvidet med tilliggende fællesareal 
og indrettet som handicapegnede boliger

Samlede udgifter 3.465        

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån 3.465            3.465        

Evt. difference -            

Den endelig beboerbetaling fastsættes ved tilsagn om støtte til renovering mv., hvorfor 
nedenstående låneydelse inkl. gebyr til realkreditinstitut skal anses som vejledende.

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,0 % af 3.465        = 69.300
svarende til ca. 2,11          kr. pr. m2/år
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12 Moderniserings- og renoveringsarbejder m.v. i h.t. almenboligloven § 100 (Ungdomsboliger)
Ønskes gennemført moderniserings- og renoveringsarbejder  efter almenboligloven ?

Ja x Nej
(Hvis nej gå til spørgsmål 14)

13 Angiv arten af skader samt de skønnede samlede udgifter ved modernisering/renovering.
(Inkl. omkostninger og moms)

Kort beskrivelse (1.000 kr.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Samlede udgifter: -            

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Støttet realkreditlån -                -            

Evt. difference -            

Årlig ydelse på realkreditlån ca. 2,4 % af -            = 0
svarende til ca. -            kr. pr. m2/år 
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14 Forbedrings- og opretningsarbejder

Øvrige opretnings- og vedligeholdelsesarbejder, fornyelser samt energibesparende arbejder
som aktuelt skønnes væsentlige at gennemføre, og som ikke kan gennemføres over drif-
ten eller ved brug af dertil henlagte midler. Der anføres kun nødvendige arbejder, som ikke
er omfattet af besvarelserne under spørgsmål 1-13. Vedrørende afgrænsningen af arbej-
derne henvises til vejledningen. Der anføres samlede udgifter (inkl. omkostninger og moms)
for eventuelle hovedgrupper af arbejder og for hver af disse hovedgrupper gives en kort
beskrivelse og begrundelse:

Kort beskrivelse: (1.000 kr.)
a

Opretning af klimaskærm + badeværelser + vvs og ventilation mv. / skønnet andel 80.554      
b

-            
c

-            
d

-            
e

-            
f

-            
g Andel af ombygning/sammenlægning (pkt.5) og tilgængelighed (pkt.11)

1155

Anskaffelsessum i alt 80.554      

Finansiering:
Henlæggelser
Fællespuljetilskud (landsdispositionsfonden)
Tilskud fra "egen trækningsret" eller lign.
Andre tilskud
Ustøttet realkreditlån 80.554          80.554      

Evt. difference -            

Årlig ydelse på ustøttet realk.lån ca. 7,0 % af 80.554      = 5.638.780

svarende til ca. 171,96      kr. pr. m2/år
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15 Henlæggelser

Skønnes der at være behov for forøgelser af henlæggelser til planlagt og periodisk ved-
ligeholdelse og fornyelser til formål som ikke er omfattet af besvarelserne af ovennævnte
spørgsmål 1-14 ?

Ja Nej
(Hvis ja, udfyldes nedenstående).

år i 1.000 kr. kr. pr. m2

De samlede henlæggelser udgjorde pr. 31/12 2010 19.136      = 583,57      
Den årlige henlæggelse udgjorde i 2010 3.895        = 118,78      
Den årlige henlæggelse udgør iflg. budget 2011 3.263        = 99,51        
Henlæggelserne ønskes retableret med =  

Begrundelse for ønsket om retablering af henlæggelser:
.
.
.
.
.

Rekapitulation af foranstaltninger til genopretning af bebyggelsen

Anskaffel- 
sessum      
(i 1.000)

Støttet real- 
kreditlån    (i 

1.000)

Ustøttede 
realk.lån 

og anden 
finansiering 

(i 1.000)

Årlig 
låneydelse / 

retable-
ringsudgift / 

drifts-     
besparelser

Udgift i kr. 
pr. m2/år

Ekstraordinær opretningsarbejder 121.074    121.074       -            4.358.664 133
Ombygning/sammenlægning af lejligheder -            -               -            0 0
Miljøforbedrende foranstaltninger 5.603        5.603           -            112.060 3
Tilgængelighed 3.465        3.465           -            69.300 2
Moderniserings- renoveringsarb. -            -               -            0 0
Forbedrings- opretningsarbejder 80.554      80.554      5.638.780 172
Henlæggelser 0  
Driftsbesparelser 0 0
I alt 210.696    130.142       80.554      10.178.804 310

Virkning af foranstaltninger til genopretning af bebyggelsen før særlig driftsstøtte mv.

kr/m²/år

Gældende leje (gennemsnitlig) 881
Foranstaltninger til genopretning af bebyggelsen (inkl. evt. driftsbesparelser) 310

Ny husleje efter virkning til genopretning af bebyggelsen, før særlig driftsstøtte mv. 1.191

16 Kontaktoplysninger

Navn på byggeteknisk kontakperson / projektleder:

Annette Panduro / KKIK Telefon 2339 0460 Mail mks@jjw.dk 
Mads Kristian Stampe / JJW ARKITEKTER Telefon 3363 0500 Mail ap@kollegierneskontor.dk
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