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Referat 
 

1. Velkomst og valg af dirigent 
Afdelingsbestyrelsen indstiller Søren Schmidt som dirigent. 
 
Dette godkendes. 
 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 
Der skal bruges to stemmetællere. Sabia 4-435 vælges sammen med Søren. 
Afdelingsbestyrelsen peger på Julie Dyppel som referent. 
 
Dette godkendes. 

 
3. Gennemgang af den fysiske helhedsplan. 

Først: forventningsafstemning – Alle havde mulighed for at fortælle, hvilke emner, der var vigtige  

− Rikke, 4-245: Ind-/udsugning. Det mangler der. Det er svært at lave gennemtræk uden at 
alt fiser ud af rummet. 

− Peter, 2-104: Hvor store ulemper kommer der for beboerne nu hvor der skal skiftes rør 
igen? 

− Dot, 4-308: Får ikke råd til at flytte tilbage, når projektet er færdigt. Genhusning er et 
virkelig vigtigt punkt. 

− Birgit, 2-218: Der står intet om vinduer, og de er piv utætte. 

− Jannich, 4-313: Om evt. genhusning kunne være af en mere handicapvenlig løsning i 
Avedøre Boligforening. Kan det frafaldes ens erstatningspligt, hvis man ikke har været god 
til at vedligeholde? 

− Jannik, 4-319: Familie har boet her i flere år og de skal lige pludselig genhuses. Hvordan kan 
det være rimeligt? Hvad er grundlaget/baggrunden for at man vil lave det her byggeri? 

− Birgitte, 4-201: Isolering i forhold til lyd/støj. Der er meget lydt i alle boligerne. 

− Andreas, 4-305: Hvorfor skal det være på tredje sal? 
 

Louise Steffensen, projektleder, Byggepartnerskabet &os, gennemgang af helhedsplan. 

− Gangbroerne ved nr. 2 og nr. 4 skal renoveres. Ramperne er nedslidte. 

− Stigstrenge for varme skal udskiftes (der er lige blevet udskiftet stigstrenge for vand). Der 
er stigstrenge ved facaderne (det kræver ikke genhusning). De stigstrenge der står i skakten 



på badeværelset forsyner entreen, skal der findes en ny løsning på, da det er det samme 
sted som stigstrengene til vand blev udskiftet. 

− Ventilering: Der er renovering af ventilation og udblæsning. Der er nu udsugning fra køkken 
og bad. Der er delte meninger, om det virker. Det bliver optimeret i denne renovering og 
ventilationen bliver miljørigtig.  

− Der skal laves ny belægning ved indgangene og der kommer port-system med video. 

− Forbedring af vindforhold ved indgangene. Der kommer overdækninger så man minimerer 
vindgener. 

− Udearealer forskønnes. 

− Sammenlægningsboligerne: 48 2-værelses-boliger sammenlægges til 32 3-værelses-boliger. 

− Der arbejdes stadig på, hvorvidt renovering af facaden kan blive en del af helhedsplanen. 
 

Haroon Kajal Javad, projektleder, KAB 

− Beboerne i de 48 boliger skal genhuses, og det er Avedøre Boligselskab der har 
genhusningspligt. Det kommer til at ske i Avedøre Boligselskab. Det kan lade sig gøre ved at 
vi bl.a. stopper udlejningen af boliger, men at de kan udlejes på midlertidige kontrakter. 
Der kan være nogen, der vælger at flytte tilbage til en sammenlagt bolig. Det er 
ancienniteten der gælder her (den, der har boet der i længst tid, står forrest). 

− Indskuddet bliver overført til den nye bolig – differencen bliver udbetalt eller man skal 
betale. 

− Hver enkelt bolig har en dialog med genhusningstemaet, om ens ønsker til kommende bolig 

− Man får tre tilbud om genhusning – siger man nej tre gange, kommer der ikke flere tilbud. 

− Bliver man genhuset får man adgang til begge boliger i én uge. 

− Man kan flytte via flyttefirma (skal gå gennem KAB) eller man kan selv flytte med en 
økonomisk kompensation. 

− Hvis der siges ja til helhedsplanen, kommer der flere genhusningsmøder – bl.a. med ønsker 
til boliger som foregår igennem spørgeskemaer. 

− Samlet sum er på 118 mio. kroner. De fordeles ved forskellige finanser. 

− Huslejen stiger ikke voldsomt. Først efter 4 år stiger den – med 1% hvert år. 
 
Spørgsmål fra beboerne: 

− Rikke, 4-245: Vil gerne have en større lejlighed og er interesseret i en 3-værelses. Men er 
der en målgruppe for, hvem der skal tilbydes 3-værelses lejlighederne? Har man som 
nuværende lejere fortrinsret for at leje dem. 
Svar: Nuværende lejer har fortrinsret til at leje de nye 3-værelserslejligheder.  

− Dot, 4-308: Har boet der i 20 år og vil gerne blive boende. Er interesseret i at bytte 
lejlighed. Hvad med indskud og fraflytning?  
Svar: Flyttesyn, men det bliver lempeligt. Er det misligholdt kommer man til at betale for 
det. Indskud, man tager det gamle indskud med. Man betaler selv differencen. 

− Jannich, 4-313: Ved genhusning er der ret til en handyman ved flytning? 
Svar: Ja. 

− Gunhild, 4-424: Når man er i et socialt boligbyggeri, er det håbløst at slå lejligheder 
sammen, når der bor mange enlige.  
Svar: Der sker en udskiftning og fraflytning fra Store Hus på ca. 50 lejemål pr. år. 

− Jannik, 4-319: Fint at nogen har lyst til 3-værelses, men er det moralsk korrekt at fjerne folk 
fra deres lejlighed mod deres vilje, fordi man gerne selv vil have en større lejlighed? 
Svar: Store Hus var oprindelige 2-værelses boliger. Man valgte at sammenlægge 
lejlighederne for mangfoldighedens skyld. Den har været vendt på kommunen og de synes 
det er en god idé. 



− Birgit, 2-218: Har man regnet ud, hvad huslejen vil komme til at koste? 
Svar: Det er ikke udregnet, men det er ca. 50% oveni nu. 

− Henrik/Bandit, 4-341: Hvis der bliver stemt nej i dag. Hvad kommer der så til at ske?  
Svar: Hvis det bliver stemt nej i dag, så kommer der ingen helhedsplan. Så kommer det 
først op igen om 10-15 år. Der kan komme huslejestigning ved de nødvendige renoveringer. 

− Elisabeth, 2-243: Hvad med os som bliver boende? Hvad med støj? Når man er pensionist. 
Svar: Støj kan ikke undgås. Der er ikke støj fra byggeriet starter til det slutter.  

− Susanne, 2-329: Føler hun bliver smidt ud. Er dybt frustreret over planen. 

− Jannich, 4-313: Hvis det bliver vedtaget, kan man så lave en mini-model af lejlighederne, 
som man kan komme ned og se på, på ejendomskontoret? 
Svar: Det er en mulighed. 

− Marie, 2-129: Kan man trække lejlighederne ud af helhedsplanen og gå videre med det 
første? 
Svar: Nej. Det er med lejligheder eller ingenting. Helhedsplanen kommer i støttet arbejder 
(finansiering via støttefonde) og ustøttede arbejder (der giver huslejestigning).  

− Rikke, 4-245: Hvor meget vægter vores input til beboerworkshoppen? Hvilke slags konkrete 
input drejer det sig om? 
Svar: På workshoppen er der behov for beboernes input. Der er penge til forskellige 
kategorier, og det er herunder forslag fra beboerne. Brikkerne skal passes sammen, men 
der lyttes, og de skal bruges.  

− Henrik/Bandit, 4-341: Hvis beboerne siger nej ved skema b, går det hele så i vasken? 
Svar: Hvis der svares nej ved skema b, så er det nej; så bliver der ingen helhedsplan. 

− Jannich, 4-313: Udførelsesplan? 
Svar: Den foreligger ikke endnu. Det er ikke alt der startes op på en gang. 

− Mona, 2-508: Kan man ikke flytte videre med sit gamle indskud, når man er ”tvunget” til at 
flytte. 
Svar: Man forsøger at finder en tilsvarende bolig med tilsvarende indskud. 

− Jannik, 4-319: Hvorfor kan man ikke omstille helhedsplanen, hvis der bliver stemt nej nu? 
Svar: Der skal være en basis, som er stor nok, til at landsbyggefonden kan give tilskud. Så 
det er ikke muligt at trække noget ud af helhedsplanen.  

− Rikke, 4-245: Hvis det bliver stemt nej, så ville boligselskabet gå videre med renovering af 
udsugning osv., og det vil give en huslejestigning – den er på smertegrænsen for hvad man 
som enlig kan betale i husleje.  
Svar: Hvis man siger nej, så skal man ud at finde kapital til renovering af f.eks. ventilationer 
osv., og den kapital skal tages fra beboerne og så kommer der huslejestigning. Der kan ikke 
gøres brug af finansiering af Landsbyggefonden. 

− Kommentar fra Henning Holtov, kundechefen, KAB: Jo flere små lejligheder, der er i en 
bebyggelse, jo mere slitage kommer der på boligerne, når der er en stor udskiftning af 
beboere. Der er ikke altid, at indskuddet rækker til udgifterne, og der er nogen der løber fra 
regningen, og den udgift dækkes af alle beboerne. Der er anbefalet, at der er en stor 
variation af størrelser på boliger i en bebyggelse, både 2-, 3- og 4-rums. 

 
4. Afstemning om fysisk helhedsplan 

Stemmer for: 51 stemmer for. 
Stemmer imod: 16 stemmer imod. 
Hverken for eller imod: 3 stemmer hverken for eller imod. 
 
Helhedsplanen er vedtaget. 
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