
Vi gennemgår løbende bygningsstandarden i alle 
boliger i afdelingen, og ved den seneste gennem-
gang har vores tekniske rådgivere konstateret, at det 
kun er boligerne på Skelgaardsvej i Asaa, der har 
et så omfattende renoveringsbehov, at der er brug 
for en ekstraordinær indsats. Det betyder også, at vi 
kan fortsætte den almindelige vedligeholdelse af alle 
øvrige boliger, men her kan løse opgaverne inden for 
de hensatte midler i afdelingen. 

Vi har tidligere orienteret om de ønskede renoverin-
ger af boligerne på Skelgaardsvej, og vi kan nu med 
glæde fortælle, at vi har fået tilsagn fra Landsbygge-
fonden, der vil støtte renoveringen af boligerne.

Vi er desuden i dialog med Landsbyggefonden om 
støtte til at nedrive de otte ældreboliger på Præstbro-
vej i Agersted, som kommunen i en årrække har haft 
vanskelligt ved at udleje (se mere på side 3).

Når vi sender dette nyhedsbrev til alle beboere i af-
delingen, så skyldes det, at det i sidste ende er hele 
afdelingen, som på et afdelingsmøde, skal godkende 
planerne. Uanset om man bor i de berørte boligafsnit. 

Nyhedsbrev nr. 3/2020
Omdelt til alle beboere i Afdeling 83 (Asaa, Ørum, 
Flauenskjold, Thorup, Agersted og Klokkerholm), juni 
2020.

Nyhedbrevet supplerer den information, der udsendes  
direkte fra boligselskabets rådgivere samt er tilgænge-
lig på vores hjemmeside:
www.sundby-hvorupboligselskab.dk

TILSAGN OM STØTTE
FRA LANDSBYGGEFONDEN

Tilsagnet fra Landsbyggefonden om støtte til reno-
veringen af Skelgaardsvej indeholder en række krav 
til projektet, samt en beskrivelse af hvad fonden kan 
yde støtte til.  Vores administration er derfor i samar-
bejde med vores tekniske rådgivere i gang med at 
gennemgå tilsagnet, så vi sikrer os, at den samlede 
plan fortsat er den bedste for afdeling 83, inden for 
de rammer, vi er blevet tildelt. 

Vores administration skal også i gang med at 
beregne, hvad huslejekonsekvenserne vil være efter 
renoveringen. For selv om Landsbyggefonden yder 
støtte til renoveringen, kommer vi ikke udenom, at 
afdelingen selv skal betale en stor del af omkost-
ningerne. En del vil blive dækket af afdelingens 
opsparing (henlæggelser), men vi kan ikke undgå en 
huslejestigning i de berørte boliger.

Vi kommer også til at se på, hvordan selve renover-
ingsarbejdet kan tilrettelægges, så vi kan orientere 
grundigt om tidsplaner og planer for genhusning af be-
boerne under arbejdet. Vi håber, at dette arbejde kan 
afsluttes i de kommende måneder, så vi inden afdeling-
smødet i august kan præsentere en samlet plan.

NYT OM RENOVERINGSPROJEKTER I AFD. 83:



Boligerne på Skelgaardsvej har mange såkaldte 
kuldebroer, der giver træk og fugtgener for beboer-
ne. Derudover er der store problemer med revner 
og sætningsskader i facaderne og betonskader i 
altanerne på 2-etagesboligerne. Derudover stiller 
kommunen krav om, at kloakkerne skal separeres til 
brugs- og regnvand. 

Generelt bærer rækkehusene præg af, at de er mere 
end 40 år gamle, og særligt 2-etagesboligerne kan 
være svære at udleje. 

Der er lagt op til en totalrenovering af boligerne, og 
ved at omdanne boligerne til såkaldte tilgængelig-

En totalrenovering indebærer, at håndværkerne skal 
arbejde længe i de enkelte boliger. Undervejs skal 
bad og toilet også renoveres – så beboerne skal 
derfor genhuses, mens arbejdet står på.

Det er boligselskabet, som har ansvaret for at skaffe 
en midlertidig genhusningsbolig samt i øvrigt dække 
alle omkostninger, der er forbundet med genhusnin-
gen. Og selv om det umiddelbart kan lyde som en 
træls omgang – så er det oftest rarere for alle at være 
genhuset frem for at have håndværkere i hjemmet 
gennem mange uger.

I Sundby-Hvorup Boligselskab har vi mange og gode 
erfaringer med at håndtere genhusning, og som en 

På afdelingsmødet i efteråret orienterede vi om reno-
veringsplanerne for rækkehusene på Skelgaardsvej i 
Asaa.

Med dette nyhedsbrev vil vi give alle beboere i afdeling 
83 en grundig gennemgang af baggrunden for reno-
veringsprojektet. Du får altså dette nyhedsbrev, selv 
om du ikke bor på Skelgaardsvej, og vi håber, at du vil 
gribe fat i os, hvis der er spørgsmål omkring renoverin-
gen, du savner svar på.

Et renoveringsprojekt skal være med til at gøre boli-
gerne attraktive for nuværende og kommende beboe-
re, men kan ikke undgå at give gener og frustrationer 
undervejs. Det er formentlig heller ikke alle ønsker, 
der kan indfries. Vi skal på den ene side tage hensyn 
til de ønsker og behov, som beboerne har, og på den 
anden side nå frem til en løsning, der er økonomisk 
og teknisk forsvarlig.

HVORFOR SKAL DER RENOVERES?
De fleste synes, at boligerne på Skelgaardsvej er et 
dejligt sted at bo. Og det skal vi sørge for, at boliger-
ne bliver ved med at være. Desværre viser en grundig 
gennemgang af byggeriet, som teknikere fra ingeni-
ørfirmaet Brix & Kamp har foretaget, at der er nogle 
omfattende problemer i boligerne (se næste side).

Nyhedsbrev nr. 1/2019
Omdelt til alle beboere i Afdeling 83 (Asaa, Ørum, 
Flauenskjold, Thorup, Agersted og Klokkerholm), 
januar 2019.

Nyhedbrevet supplerer den information, der udsendes  
direkte fra boligselskabets rådgivere samt er tilgænge-
lig på vores hjemmeside:
www.sundby-hvorupboligselskab.dk

EN LANG 
REJSE ER BEGYNDT

Da boligerne ligger i en almen boligafdeling, har vi 
mulighed for at ansøge Landsbyggefonden om støtte 
til renoveringen. Når Landsbyggefonden skal yde 
støtte til en renovering, stilller den imidlertid en række 
forskellige krav, blandt andet at boligselskabet skal 
udarbejde en såkaldt helhedsplan for afdelingen. Der-
udover yder Landsbyggefonden kun støtte til nogle 
helt specifikke opgaver.

Efter et besøg på Skelgaardsvej i efteråret har 
Landsbyggefonden prækvalificeret vores projekt, mod 
at vi foretager nogle supplerende undersøgelser og 
dermed kan færdiggøre en helhedsplan.

BEBOERNE SKAL SIGE JA
Der er også krav om, at beboerne i afdelingen skal 
godkende den helhedsplan, der nu er under udarbej-
delse. Derfor vil vi løbende udsende nyhedsbreve om 
renoveringsprojektet, så alle er orienterede om, hvad 
der kan komme til at ske.

Der vil også blive indkaldt til informationsmøder, når 
vi kommer længere i forløbet. Men som du også kan 
se af tidsplanen på bagsiden af nyhedsbrevet, er der 
endnu lang tid til, at renoveringen kan gå i gang.

RENOVERING, AFD. 83 – SKELGAARDSVEJ 

Torsdag den 22. august er der ordinært afdelingsmø-
de, og vi håber du/I møder op og deltager i mødet, 
hvor alle beboere i afdelingen har tale- og stemmeret. 

På mødet skal afdelingens budget (og dermed hus-
lejen) for det kommende år godkendes, og der skal 
vælges repræsentanter til afdelingsbestyrelsen. Der 
er omdelt selvstændig dagsorden til mødet, ligesom 
du har modtaget afdelingens budget.

I dette nyhedsbrev vil vi kort orientere om status på 
renoveringsprojektet på Skelgaardsvej i Asaa. Vi har 
også sat tid af på afdelingsmødet til emnet.

Da vi i januar udsendte første nyhedsbrev om reno-
veringen, præsenterede vi også en foreløbig tidsplan. 
Den må vi formentlig nu justere. 

Vores teknikere fra Brix & Kamp har foretaget de 
supplerende undersøgelser, som Landsbyggefonden 
havde efterspurgt, og lige nu venter vi på fondens 
tilbagemelding. Først, når vi får denne, kan vi tage 
næste skridt og præsentere et oplæg til helhedsplan 
for beboerne i afdelingen.

Nyhedsbrev nr. 2/2019
Omdelt til alle beboere i Afdeling 83 (Asaa, Ørum, 
Flauenskjold, Thorup, Agersted og Klokkerholm), 
august 2019.

Nyhedbrevet supplerer den information, der udsendes  
direkte fra boligselskabets rådgivere samt er tilgænge-
lig på vores hjemmeside:
www.sundby-hvorupboligselskab.dk

VI VENTER PÅ SVAR 
FRA LANDSBYGGEFONDEN

Vi havde sat næsen op efter, at det kunne ske i 2. 
halvår 2019, men Landsbyggefondens sagsbe-
handling er i øjeblikket særlig lang. Mange af jer har 
formentlig fulgt med i debatten og skriverierne om 
udsatte boligområder. Og selv om vi heldigvis ikke 
er i nærheden af den slags problemer, så er mange 
af Landsbyggefondens ressourcer (både mandskab 
og penge) i øjeblikket sendt i retning af disse udsatte 
områder. Derfor er vi kort fortalt ’røget bagud i køen’. 

Men vores projekt er bestemt ikke glemt, og vi har en 
særdeles god dialog med såvel Landsbyggefonden 
som Brønderslev Kommune om vores renoverings-
projekter i Østvendsyssel. Senest var vi i juni til møde 
hos Landsbyggefonden sammen med repræsen-
tanter fra kommunen, og alle er optaget af, at vi skal 
udvikle by- og boligområderne i Østvendsyssel.

Vi glæder os til at se mange beboere til afdelingsmø-
det, torsdag den 22. august, og husk, at du kan finde 
tidligere nyhedsbreve samt referater fra beboermøder 
og møder i afdelingsbestyrelsen på hjemmesiden:
www.sundby-hvorupboligselskab.dk (under afdelin-
gens sider).

RENOVERING, AFD. 83 – SKELGAARDSVEJ 

HVAD SKAL DER SKE MED BOLIGERNE 
PÅ SKELGAARDSVEJ?

HVAD GØR BEBOERNE, 
MENS BOLIGERNE RENOVERES?

hedsboliger kan Landsbyggefonden yde et større 
tilskud og dermed være med til at begrænse husleje-
stigningerne efter en renovering. 

At boligerne benævnes ’tilgængelighedsboliger’ bety-
der blot, at der vil være niveaufri adgang udefra, og at 
man kan bevæge sig problemfrit rundt i boligen, selv 
om man bruger gangstativ eller kørestol. Det betyder 
også, at der skal laves helt nye køkkener og badevæ-
relser i boligerne.

Det er i det hele taget målet, at boligerne på Skel-
gaardsvej skal fremstå som attraktive boliger i Asaa 
efter renoveringen.

del af præsentationen af helhedsplanen, vil vi også 
fortælle mere om de praktiske forhold for de nuvæ-
rende beboere.

Typisk vil beboerne blive kontaktet personligt af vores 
genhusningskonsulent, som laver en individuel aftale 
med hver enkelt husstand.

HUSK, DU KAN FINDE TIDLIGERE NYHEDSBREVE SAMT REFERATER PÅ 
WWW.SUNDBY-HVORUPBOLIGSELSKAB.DK



Skitse fra arkitekterne af de renoverede boliger på Skelgaardsvej i Asaa

HVORFOR NEDRIVE BOLIGER PÅ PRÆSTBROVEJ?

Mens vi nu ønsker at totalrenovere boligerne på Skelgaardsvej, så de i fremtiden vil være attrak-
tive familieboliger i Asaa, har vi desværre også oplevet, at Brønderslev Kommune har svært ved 
at finde beboere til de otte ældreboliger på Præstbrovej i Agersted. Her er altså tale om en helt 
anden boligtype, og vi har sammen med kommunen ansøgt Landsbyggefonden om støtte til en 
nedrivningssag, så boligafsnittet ikke på sigt bliver en belastning for hele afdeling 83. 

Hvis Landsbyggefonden giver tilsagn til denne sag, skal afdelingsmødet, på samme vis som en 
helhedsplan, også godkende nedrivningsplanen. Vi vil derfor orientere grundigt om planen på 
afdelingsmødet den 20. august.

Beboerne i boligerne vil naturligvis blive kontaktet direkte og personligt, ligesom boligselskabet 
skal tilbyde en tilsvarende bolig som erstatning, hvis nedrivningen bliver godkendt.

MØD OP TIL AFDELINGSMØDET

Vi håber fortsat, at der er løsnet så meget på forsamlingsforbudet, at vi kan fastholde planerne 
om et afdelingsmøde den 20. august for alle beboere i afdeling 83, og vi vil inden sommerferien 
udsende dagsorden til mødet. 

Vi håber mange beboere vil benytte lejligheden til at møde naboer og folk fra boligselskabet.



Vi forsøger løbende at orientere alle om de ting, der 
sker i afdelingen. 
Vi lægger alle nyhedsbreve mv ind under afdelingen 
på www.sundby-hvorupboligselskab.dk
Du er også velkommen til at kontakte os direkte pr. 
mail eller telefon.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4, Nørresundby
Tlf. 98 17 30 66
E-mail: info@sundbyhvorup.dk

EFTERÅR 2018 
Landsbyggefonden var på besigtigelse i afdelingen, og vi har modtaget en foreløbig godken-
delse (prækvalifikation) af renoveringsprojektet.

1. HALVÅR 2019
Teknikere fra Brix & Kamp udførte supplerende undersøgelser af bygningerne, som nu er 
præsenteret for Landsbyggefonden. 

2. HALVÅR 2019 MAJ 2020
Landsbyggefonden har godkendt vores tilpassede helhedsplan.

SOMMER 2020
Tilpasning af planen, beregning af husleje mv. Når planen er færdig, udsendes endnu et nyheds-
brev til beboerne i afdelingen (Brønderslev Kommune skal også godkende helhedsplanen).

20. AUGUST 2020
Afdelingsmøde, hvor vi orienterer yderligere om planen, som skal godkendes af afdelingens 
beboere.

Hvis beboerne siger ja til planen:

VINTER 2020
Projektering og licitation. Efter godkendelse af planen skal boligselskabets tekniske rådgivere 
i gang med at planlægge renoveringen i detaljer og udarbejde materiale, så håndværkere kan 
byde på opgaven.

2021
Renoveringen går tidligst i gang i begyndelsen af 2021.

Vi har nedenfor opdateret tidsplanen for renoveringsprojektet af boligerne på Skelgaardsvej.

BEDSTE BUD PÅ TIDSPLAN
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