
Vi kan snart 
præsentere en 
samlet plan
Der er gået fem år, siden vi første gang 
orienterede om muligheden for en gen-
nemgribende renovering af afdelingen 
med støtte fra Landsbyggefonden.

Siden har vi løbende via nyhedsbreve og 
på de årlige afdelingsmøder orienteret 
om forarbejdet samt – ikke mindst – 
hvorfor sagsbehandlingen er så lang i en 
helhedsplan som denne.

Vi har nu endelig fået et tilsagn fra Lands-
byggefonden, så vi kan færdiggøre den 
helhedsplan, som beboerne i afdelingen 
skal tage stilling til.

Vi forventer, at helhedssplanen er klar 
til præsentation inden det ordinære 
afdelingsmøde, som i år holdes den 27. 
august (forudsat at forsamlingsforbudet 
er hævet til den tid). I givet fald vil vi 
udsende endnu et nyhedsbrev, hvor vi 
vil uddybe, hvad der kommer til at ske 
i de enkelte boliger, hvordan renove-
ringsarbejdet vil blive tilrettelagt samt de 
uundgåelige huslejekonsekvenser. 

På afdelingsmødet i august vil vi invitere 
vores tekniske rådgivere til at orientere 
yderligere om helhedsplanen.

Efter afdelingsmødet vil vi invitere til 
endnu et orienteringsmøde – alene om 
helhedsplanen – og når alle spørgsmål er 
behandlet og besvaret, skal helhedspla-
nen godkendes af beboerne i afdelingen 
på et ekstraordinært afdelingsmøde.
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Midt i maj modtog boligselskabet en god 
besked fra Landsbyggefonden: Vores op-
læg til renovering af afdeling 10 er blevet 
godkendt til støtte.

Dermed kan mange års forarbejde nu 
omsættes til handling. Vi håber, du vil af-
sætte lidt tid til at læse dette nyhedsbrev 
om renoveringsplanerne i din afdeling og  
din bolig.

TILSAGN OM STØTTE



Det var helt tilbage i 2015, at vi første 
gang orienterede om renoverings-
planerne i afdeling 10. Det skete på 
baggrund af et 360-graders eftersyn, 
som på det tidspunkt var lavet i alle 
boligselskabets afdelinger, og hvor 
beboerne havde mulighed for at kom-
me med deres syn på boligerne og 
afdelingen generelt.

Siden er renoveringsplanerne blevet 
ændret og tilpasset – blandt andet 
efter input fra beboerne og afdelings-
bestyrelsen, som løbende har været 
inddraget i forarbejdet. Sideløbende 
er Landsbyggefonden  kommet med 
ønsker til supplerende undersøgelser, 
og vores tekniske rådgivere har været 
i dialog med fonden om, hvilke løsnin-
ger der kan støttes.

På afdelingsmødet sidste år kunne 
vi desværre igen fortælle, at sagsbe-
handlingen i Landsbyggefonden så ud 
til at trække ud, men at vi også fortsat 
ville presse på for at få vores renove-
ringssag godkendt.

Det har været en lang proces. 
Hvad sker der nu?

I forlængelse af den aktuelle Corona- 
situation er der på Christiansborg net-
op indgået et nyt boligforlig, som giver 
Landsbyggefonden mulighed for at 
yde støtte til flere projekter, herunder 
vores. 

Det er på den baggrund, at vi nu en-
delig står med et tilsagn fra Landsbyg-
gefonden.

Tilsagn fra  
Landsbbyggefonden

Tilpasning af planen, be-
regning af husleje mv.

Afdelingsmøde, hvor vi 
orienterer om planen

Orienteringsmøde om 
hele projektet

Ekstraordinært afde-
lingsmøde, hvor planen 

skal godkendes
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Tilsagnet, som indeholder en række 
krav til projektet samt en beskrivelse 
af, hvad Landsbyggefonden kan yde 
støtte til, bliver nu gennemgået af vo-
res administration i samarbejde med 
vores tekniske rådgivere.

Vores helhedsplan er som nævnt ble-
vet tilpasset ad flere omgange, og vi 
skal nu sikre os, at den samlede plan 

FREMTIDENS 
AFDELING 10?

04

06

Gennem det seneste år har du 
af flere omgange haft mulighed 
for at deltage i møder og work-
shops, hvor boligafdelingens 
fremtid har været på dagsor-
denen. I forbindelse med det 
såkaldte 360-graders eftersyn 
er der blevet omdelt spørgeske-
maer, og på de efterfølgende 
møder er beboernes ideer, 
ønsker og bekymringer blevet 
delt og debatteret.

På beboermødet i januar fik 
boligselskabet opbakning til at 
’stikke spaden lidt dybere’ og 
indlede arbejdet med dét, der 
kan blive til en såkaldt helheds-
plan for afdelingen. Udgangs-
punktet var og er de ønsker og 
behov, som beboerne er kommet 
med. De er nu bearbejdet af de 
tekniske rådgivere, så der ligger 
et udkast til en helhedsplan klar. 
Udkastet er netop gennemgået 
med afdelingsbestyrelsen, og 
en foreløbig ansøgning er sendt 
afsted til Landsbyggefonden. 
Næste skridt er at præsentere 
oplægget for alle beboere på 
afdelingsmødet 3. september.

Dette nyhedsbrev er udgivet af 
Sundby-Hvorup Boligselskab i 
samarbejde med afdelingsbesty-
relsen. Og det er vores håb, at 
det giver alle beboere et indblik 
i, hvad vi har gjort indtil nu, og 
hvad der kommer til at ske i den 
kommende tid. Vi håber også, at 
nyhedsbrevet har inspireret jer til 
at deltage i afdelingsmødet den 
3. september, hvor helhedspla-
nen er på dagsordenen.

TEKNIKERNES DOM
Dårligt isolerede ydervægge er 
årsagen til fugt- og kuldeprob-
lemer.

HVAD ER EN  
HELHEDSPLAN?
Med en helhedsplan kan afde-
lingen få støtte fra Landsbygge-
fonden.
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TING 
TAGER TID
Allerede på sidste års afde-
lingsmøde præsenterede vi en 
såkaldt helhedsplan for afdelin-
gen, og ved den lejlighed fik vi 
mange gode input til planen fra 
de fremmødte beboere. Siden 
har boligselskabets teknikere 
og rådgivere arbejdet videre 
med projektet. Afdelingsbesty-
relsen er undervejs blevet ind-
draget og informeret, og i en 
løbende dialog med Landsbyg-
gefonden (som skal yde støtte 
til projektet) er helhedsplanen 
blevet tilpasset.

En revideret plan ligger nu 
hos Landsbyggefonden, som 
senere i september kommer på 
besigtigelse i afdelingen. 

I dette lille nyhedsbrev nummer 
2 om renoveringsprojektet vil vi 
kort informere om de juste-
ringer, der er foretaget siden 
sidst, og vi vil fortælle lidt om, 
hvordan I som beboere skal 
involveres og i sidste ende 
godkende en helhedsplan for 
afdelingen. På afdelingsmødet, 
den 1. september, vil teknikere 
fra KAAI orientere yderligere 
om helhedsplanen, og der 
vil være mulighed for at stille 
spørgsmål.

Vi håber mange vil møde op 
og deltage i mødet og dermed 
bidrage til udviklingen af bolig-
afdelingen.

NYT / TILPASSET 
PROJEKT
Vi har fået gode indspark fra 
beboerne i afdelingen og har 
ændret i helhedsplanen.

Det betyder også, at tidsplanen 
er justeret.
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NY PLAN
ER KLAR 
Som omtalt i nyhedsbrevet fra december 
2016 har vi fået tilsagn fra Landsbygge-
fonden om støtte til vores renoverings-
projekt. Men vel at mærke betinget af, 
at vores teknikere kommer med nogle 
alternative løsninger på nogle af de 
opgaver, der skal løses.

På afdelingsmødet, 31. august, vil den 
reviderede helhedsplan blive gennemgå-
et i detaljer. På de følgende sider kan du 
imidlertid allerede danne dig et indtryk 
af, hvad vi håber kan blive resultatet af 
en større renovering.

I det renoveringsprojekt, som vi præsen-
terede på afdelingsmødet sidste år, var 
der lagt op til, at der skulle etableres 
elevatorer i flere opgange for at opnå 
tilgængelighed til boliger for gangbe-
sværede og kørestolsbrugere.

Det er fortsat ønsket at etablere tilgæn-
gelighedsboliger, men vi har fundet en 
løsning uden elevatorer i bebyggelsen 
på Uldalsvej, Voerbjergvej og Viaduktvej. 

I den nye plan regulerer vi terrænet om-
kring blokkene. På den måde får vi skabt 
niveaufri adgang til stuelejlighederne – 
enten fra indgangs- eller havesiden. 

Det er fortsat planen, at de tre altan-
gangsblokke i Smedien skal gennemgå 
en større renovering, der blandt andet 
indebærer opførelsen af taglejligheder, 
etablering af elevatorer og et helt nyt, 
arkitektonisk udtryk.

Samlet imødekommer den nye plan både 
ønsker fra beboere og Landsbyggefon-
den, og vi håber, I vil tage godt imod, 
når vi præsenterer planen i detaljer på 
afdelingsmødet, torsdag 31. august.

MØD OP!
En tilrettet helhedsplan for afdelingen er 
klar til at blive præsenteret på afdeling-
smødet, tirsdag den 31. august.
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Tidsplanen for renoveringsprojektet kan i bedste fald se således ud:



Hvis 

beboerne siger ja 

til planen

Detailplanlægning
(projektering)

Renoveringsarbejdet  
sendes i udbud 

Renoveringen kan  
gå i gang

1. HALVÅR

2021
VINTER

2020
2. HALVÅR

2021

fortsat er den bedste for afdeling 10, 
inden for de rammer, vi nu er blevet 
tildelt. 

Vores administration skal også i gang 
med at beregne, hvad huslejekonse-
kvenserne 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 omkostningerne. 
En del vil blive dækket af afdelingens 
opsparing (henlæggelser), men vi kan 
ikke undgå en huslejestigning.

Vi kommer også til at se på, hvordan 
selve renoveringsarbejdet kan tilrette-
lægges, så vi kan orientere grundigt 
om tidsplaner og planer for eventuel 
genhusning under arbejdet inden 

Vi har løbende orenteret om renoveringsplanerne. 
Find nyhedsbreve og referater fra afdelingsmøder på  
www.sundby-hvorupboligselskab.dk

beboerne skal tage stilling til helheds-
planen.

Vi håber, at dette arbejde kan afsluttes 
i de kommende måneder, så vi inden 
afdelingsmødet i august kan præsen-
tere en samlet plan.



Dette nyhedsbrev om Afdeling 
10 er udgivet af Sundby-Hvorup 
Boligselskab og omdelt til bebo-
ere og andre interesserede i juni 
2020. 

Ansv. red. Jens Erik Grøn
Redaktion: tuen
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9400 Nørresundby
Tlf.: 9817 3066
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De røde blokke: 
Bearbejdning af  
udearealerne
 
Selv om de røde blokke umiddelbart 
er i god stand, så viser teknikernes 
gennemgang af bygningerne, at der 
er en hel del skavanker og problemer, 
som skal løses: Særligt problemer 
med fugt og dermed dårligt indeklima 
samt dårlig isolering. 

Derudover giver de store arealer 
omkring blokkene mulighed for at 
skabe nogle mere aktive og attraktive 
udearealer. Et afgørende tiltag vil være 
at hæve terrænet på havesiden af den 
nordlige blok ved Uldalsvej 20-34. 
Derved får beboerne i stueetagen nye 
private haver og en direkte adgang til 
det øvrige udeareal.  

Desuden arbejdes der med forskellige 
tiltag for aktivering og forbedring af 
ude- arealerne, hvor der bl.a. lægges 
op til fælles opholdsarealer og udvidet 
parkering i området.
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OMBYGNINGENS OMFANG
Ny boligsammensætning
EKSISTERENDE FORHOLD

SAMLET BOLIGANTAL I AFD. 10:
1 værelses boliger 1

2 værelses boliger 95

3 værelses boliger 95

4 værelses boliger 24

5 værelses boliger 9

Boliger i alt 224

HER AF TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
Tilgængelighedsboliger i alt 0

Svarende til 0%

Elevatorer 0

Del 1 -Uldalsvej, Voerbjergvej og Viaduktvej 
Der etableres ikke tilgængelighedsboliger, men fortages væ-
sentlige forbedringer af udearealerne, med bl.a. hævet terræn 
og nye terrasser ved Uldalsvej 20-34.

FREMTIDIGE FORHOLD

SAMLET BOLIGANTAL I AFD. 10:
1 værelses boliger 1

2 værelses boliger 95

3 værelses boliger 95

4 værelses boliger 24

5 værelses boliger 9

Boliger i alt 224

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
Del 2 - Smedien - renovering

2 værelses boliger 48

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER I ALT 
Tilgængelighedsboliger i alt 48

Svarende til 21%

Elevatorer 3

NYE TAGBOLIGER
Del 2 - Smedien - nye tagboliger

3 værelses boliger 15

Boliger i alt inkl. tagboliger 239

N

Del 2 - Smedien - eksisterende altangangsblokke. Der opstil-
les elevator, og skabes tilgængelighed i alle boliger. Desuden 
forslås det at etablere en ny etage med nye tilgængelige 
tagboliger. 

Del 3 - Husene på Uldalsvej - De eksisterende huse reno-
veres og efeterisoleres, og der tilføjes nye terrasser / altaner 
mod syd.

De røde blokke

Smedien

Husene på Uldalsvej

RENOVERINGSPROJEKTET I HOVEDTRÆK: 

Smedien: 
Tilgængelighed, ombygning 
og ny tagetage

De tre blokke i Smedien har flere store 
udfordringer i kraft af dårlige materia-
ler, byggetekniske problemer, en lang 
og smal altangang samt utidssvaren-
de arkitektur. 

Det foreslås derfor at udføre en mere 
omfattende renovering og omdanne 
alle 48 boliger til såkaldte tilgængelig-
hedsboliger. 

Vi havde oprindeligt et ønske om at 
opføre nye tagboliger oven på de tre 
blokke, men det har ikke været muligt 
at få kvote fra Aalborg Kommune.

Husene på Uldalsvej: 
Renovering og 
isolering

De eksisterende huse renoveres og 
efterisoleres, og der tilføjes nye terras-
ser / altaner mod syd.

HØR MERE OM PLANEN
Så snart vi har den endelige helhedsplanen klar, inkl. huslejeberegninger, 
vil vi præsentere planen i et udvidet nyhedsbrev.

Vi håber, at dette er klar inden afdelingsmødet, den 27. august, hvor vi vil 
orientere yderligere om helhedsplanen.

Efterfølgende vli der blive inviteret til yderligere et orienteringsmøde, 
inden beboerne i afdelingen skal godkende helhedsplanen på et ekstra-
ordinært afdelingsmøde.


