
1

AAB AFDELING 80
HELHEDSPLAN

16. SEPTEMBER 2020

EKSTRAORD. AFDELINGSMØDE
23. SEPTEMBER 2020 KL. 18-20

HELHEDSPLANEN ER KLAR TIL GODKENDELSE – SIDE 2
DU KAN TILVÆLGE ET NYT KØKKEN – SIDE 10
INTERVIEW MED AFDELINGSBESTYRELSEN – SIDE 11
GENNEMGANG AF ØKONOMIEN – SIDE 12
KOM TIL EKSTRAORD. AFDELINGSMØDE – SIDE 16



2

HELHEDSPLANEN ER KLAR 
TIL GODKENDELSE

Det har været et langt forløb 
med beboerworkshops og 
mange møder samt dialog med 
Landsbyggefonden, Københavns 
Kommune og fsb.
 
Nu er vi nået til det punkt, hvor 
vi skal bede jer beboere i afdelin-
gen om at godkende helheds-
planen.

Godkendelsen skal ske på det 
ekstraordinære afdelingsmøde 
den 23. september 2020 kl. 18
Der er den 9. september 2020 
udsendt en mødeindkaldelse 
med dagsorden i henhold til 
AAB’s vedtægter.
 
Alle stemmeberettigede i  
afdelingen har mulighed for at 
deltage i mødet med respekt for 
gældende corona-forholdsregler.

For at sikre, at afdelingsmødet 
kan afholdes på forsvarlig vis, er 
der krav om, at du tilmelder dig 
mødet senest én uge før. Hvis 
du ikke tilmelder dig på forhånd, 
risikerer du at blive afvist i døren.
Der er krav om, at der skal være 
siddepladser til alle. Eventuelle 

overskydende pladser kan 
tildeles stemmeberettigede 
uden forhåndstilmelding efter 
først-til-mølle-princippet.
Du kan tilmelde dig via dette link: 

https://boligforeningenaab.nemtilmeld.dk/243/

Som noget særligt vil det på 
grund af de aktuelle corona- 
restriktioner også være muligt at 
stemme pr. fuldmagt (én fuld-
magt pr. bolig).
 
Helhedsplanen er beskrevet i 
denne informationsfolder. Her 
kan du læse om de arbejder, der 
indgår i helhedsplanen, og hvad 
det vil betyde for din husleje. Du 
kan finde tidligere omdelt mate-
riale på hjemmesiden: 

www.aab.dk/helhedsplan80
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Billeder fra beboercafe nr. 1 afholdt i april, 2015

MOTIVATION OG PROBLEMSTILLING 

BAGGRUND OG FORMÅL

AAB Afdeling 80 udgør sammen med tvillingebebyggelsen fsb 
Husumgaard en samlet bebyggelse, som fremstår med et fælles 
udtryk på bygninger og friarealer.Derudover er afdelingen 
beliggende i et område med en lang række sociale problemer, 
som påviker både AAB80 og tvillingebebyggelsen fsb Husumgård. 
Bebyggelserne har gennem flere år ligget på kanten af regeringens 
ghettoliste. Det er målet, at både de byggetekniske og sociale 
udfordringer oprerettes med nærværende helhedsplan.

OPRETNING AF AKUTTE OG POTENTIELLE SKADER
Byggeteknisk er afdelingen plaget af en række byggeskader fra 
byggeriets opførsel, som bør udbedres. Herudover forefindes en 
række forhold, som vurderes at skulle udbedres snarest for ikke at 
udvikle sig til alvorlige skader på bygningerne.

FREMTIDSSIKRING AF BEBYGGELSE OG FÆLLESAREALER
Derudover ønsker man at fremtidssikre bebyggelsen og dens 
fællesarealer samt styrke ejerskabet og tryghedsfølelsen blandt 
afdelingens beboere. Ved at løfte boligkvaliteten, styrke de sociale 
sammenhænge, tiltrække mere resourcestærke familier, er målet at 
afdelingen i fremtiden vil fremstå attraktiv og tryg for afdelingens 
beboere og kommende generationer.

TAGE
Tagene er en sammenbygning af forskellige tagtyper, der hver især 
har større eller mindre skader. De største udbedringsarbejder er 
forbundet med de fejlkonstruerede buede tage, hvor samlingerne 
er tærede, hvilket har medført rådskader på spær og fugtskader 

i de underliggende lejligheder. Alle tagflader inkl. underliggende 
tagkonstruktioner og isolering skal derfor skiftes. Udskiftning 
forudsætter, at det eksisterende ventilationsanlæg også udskiftes.

MURVÆRK
Tagenes vindskeder er forkert konstrueret, hvilket har medført 
opfugtning af murværket i toppen af gavlene, som skal udbedres.

ALTANER
Altanerne er fejlkonstruerede og fremstår bl.a. med vandret 
altangulv, hvilket medfører konstant våde altangulve og isdannelser 
om vinteren. Vand trænger ind i lejlighederne og ødelægger gulve 
og lofter i underliggende lejligheder. Samtidig opfugter vandet 
murværk og underliggende lette facadepartier og lejligheder. Da 
afvandingen ikke umiddelbart kan løses med den eksisterende 
konstruktion, medtager helhedsplanen en udskiftning af altanerne. 

FRANSKE ALTANER
Hulmuren og gulvene ved de franske altaner er mangelfuldt 
isolerede, hvorfor mange beboere har kuldeproblemer, træk og 
fugtskader. Løsning omkring gulve og hulmur udbedes.

BADEVÆRELSER
Badeværelserne er opført med en kritisk eller manglende membran 
og deraf risiko for fugtskader i tilstødende rum. Afdelingen 
har tidligere udbedret badeværelserne. Imidlertid overholder 
udbedringen ikke gældende anvisninger. Derfor medtages 
udbedring af badeværelserne så gældende lovgivning overholdes.

BRUGSVANDSINSTALLATIONER
Brugsvandsrørerne er i dårlig stand, hvilket skyldes mangelfuld og 
ukorrekt udførelse ved opførelsen. Brugsvandsrørene udskiftes.

FRIAREALER
Det ønskes at skabe større tryghed i friarealerne, som efter mørkets 
frembrud bl.a bruges til ulovlig handel stoffer.Derudover opleves 
friarealer som umotiverende og mangler aktiviteter og mødesteder 
for både børn, unge og voksne.  For at skabe større tryghed 
ombygges friarealerne med nye kriminalpræventive tiltag som nye 
opholdsarealer, ændring af stisystemer, ny belysning og etablering 
af større overskuelighed.

Det gennemgående stisystem er præget af hurtigtkørende trafik 
fra scootere og cykler. Samlet set skaber dette utryghed blandt 
beboere, særligt efter mørkets frembrud. Stisystemet ombygges 
med kriminalpræventive tiltag og nye stiforløb. 

For at skabe en bedre sammenhæng med nabobebyggelsen 
fsb’s Husumgård såvel som AAB afd. 38, på den anden side af 
Gadelandet, ombygges bebyggelsens hovedstien som en del af den 
planlagte infrastruktursti for hele området. Infrastrukturprojektet 
planlægges i samarbejde med fsb Husumgård. 

AFFALDSHÅNDTERING
Afdelingens oprindelige mobilsug har i flere år været ude af drift. 
Anlægget er flere gange forsøgt at renovere på systemet, men uden 
held. Der anbefales en ny og fremtidssikret løsning.

Efter et godt informationsmøde den 7. september kan vi nu omdele denne opdaterede
informationsfolder inkl. økonomi om helhedsplanen for afdeling 80.

HELHEDSPLANENS FORMÅL
Formålet med vores hel-
hedsplan er at få lavet de 
byggeskader, som belaster 
afdelingen og samtidig at få 
skabt gode, trygge og attrakti-
ve udearealer.
Vi ønsker trygge udearealer, 
der indbyder til mere liv, leg 
og ophold for alle beboere. 
Udearealer med gode lege-
pladser, god belysning og 
steder, hvor det for eksempel 
er rart at lege eller at sidde 
og nyde solen, snakke med 
sine naboer eller drikke sin 
medbragte kaffe eller spise sin 
medbragte mad.
Afdelingen var sammen med
fsb, Husumgård, på den 
såkaldte ghettoliste frem til 
december 2019. Målet er 
derfor også, at helhedspla-
nen skal medvirke til at gøre 
afdelingen attraktiv for vores 
ressourcestærke beboere, så 
de bliver boende i mange år 
og dermed er med til at holde
vores afdeling helt ude af 
diverse uønskede lister.
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HELHEDSPLANEN 
PUNKT FOR PUNKT

Derudover indeholder helheds-
planen også en række arbejder, 
som til dels støttes af AAB:
• Udskiftning af såkaldte dilatati-

onsfuger i murværket
• Udskiftning af udvendige fuge-

bånd ved døre og vinduer
• En ny affaldsløsning, da de 

gamle skraldesug ikke fungerer
• Omlægning af parkering og 

belægninger
• Kriminalpræventiv ombygning 

og udsmykning af kældrene 
(fondsstøttet).

 
Og endelig indeholder helheds-
planen råderetskøkkener:
• Mulighed for nyt køkken som 

tilvalg for den enkelte beboer 
mod huslejeforhøjelse.

Afdelingen skal renoveres – både inde og ude. 

Helhedsplanen indeholder både
de arbejder, som Landsbygge-
fonden støtter, forbedringer som
AAB støtter og alle nødvendige
vedligeholdelsesarbejder.

Landsbyggefonden støtter helt 
eller delvist, at:
• Tagene skiftes, da de oprin-

delige er fejlkonstruerede, så 
tagkonstruktionen rådner

• Altanerne ombygges, så vi 
undgår vandskader fremover

• Skadede altandøre udskiftes
• Der opsættes halvtransparente 

altanværn
• Badeværelserne istandsættes, 

da vådrumsmembranen er 
fejlkonstrueret

• Revnedannelser i indvendige 
vægge omkring vådrum udbe-
dres

• Fejlkonstruerede vandinstallati-
oner udskiftes

• Skadet murværk oprettes
• Der sker en ombygning af ind-

gangspartier
• Fælleshuset opgraderes og 

indgangspartiet ændres
• Udearealerne opgraderes med 

gode legepladser og trygge 
opholdssteder

• Der udføres en række krimi-
nalitetsforebyggende tiltag for 
overblik mv.

• Der udføres kriminalitetsfore-
byggende belysning med fokus 
på ansigtsgenkendelse

• I samarbejde med fsb gen-
nemføres en omfattende 
opgradering af fællesstien 
mellem de to afdelinger

• Der gennemføres eventuelle 
hensigtsmæssige energifor-
bedringer, så beboerne kan 
spare varme.
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HVORFOR EN  
HELHEDSPLAN?

Når Landsbyggefonden støtter 
en helhedsplan, f.eks. på grund
af byggeskader, sikrer de også,
at huslejen ikke stiger ud over,
hvad tilsvarende lejeboliger i 
området koster. Det gør fonden 
ved at give støttelån til en lang 
række arbejder, og ved at give 
direkte driftstøtte, så huslejen 
kan holdes nede.

Landsbyggefonden stiller til gen-
gæld krav om, at afdelingen
fremtidssikres, og at der udar-
bejdes en samlet løsning for
afdelingen. Fonden kræver også, 
at afdelingen selv sørger for at 
udføre alle nødvendige vedlige-
holdelsesarbejder, så der ikke 
kommer uventede huslejestig-
ninger de næste mange år.

Når man laver en helhedsplan, er
der også mulighed for støtte til
arbejder, der kan gøre afdelingen

til et endnu bedre sted at bo.
Landsbyggefonden støtter også
forbedring af udearealerne med
bl.a. nye lege- og opholdsmulig-
heder, med bedre belysning og
andre kriminalitetsforebyggende
tiltag.
 
Afdelingsbestyrelsen anbefaler 
et ja
Der er brugt lang tid på at vende
muligheder og løsninger i 
samarbejde med afdelingsbe-
styrelsen, med AAB, med vores 
eksterne rådgivere, med fsb,
med Københavns Kommune og
med Landsbyggefonden. Og i
processen har beboerne også 
været involveret og har bidraget 
med ønsker og ideer til helheds-
planen.

Ved at gennemføre den omfat-
tende helhedsplan får afdelingen
én gang for alle løst en række

alvorlige byggeskader. Samtidig
får vi et markant løft til gavn for
alle beboere. Vel at mærke med
støtte både fra Landsbyggefon-
den og fra AAB’s fælles ’kasse’.
 
Landsbyggefonden har sagt ja 
til vores ansøgning og vurderet, 
at afdelingen ikke kan bære en 
huslejestigning på de støttede 
arbejder.

Samtidig har vi ansøgt AAB om 
trækningsretsmidler til de øvrige 
arbejder, så afdelingen får en 
meget lille huslejestigning ved at 
gennemføre helhedsplanen.

Derfor opfordrer vi beboerne til
at stemme ja til helhedsplanen.

(læs også interview på side 11).

Ved at udarbejde og godkende en helhedsplan kan afdelingen få støtte fra 
Landsbyggefonden til en stor del af renoveringen.
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BYGGESKADER 
SKAL UDBEDRES

Forudsætningen for, at Lands-
byggefonden vil støtte renove-
ringen er dog, at vi samtidig får 
udført alle nødvendige vedlige- 
holdelsesarbejder, så vi ikke får 
brug for at hæve huslejen til 
ekstra vedligeholdelse i de  
kommende mange år.
 
De største og dyreste byggeska-
der, vi har, er vores tage, alta-
nerne, vores badeværelser samt 
skraldesuget.

Vores tage er lavet forkert. Tag-
pladerne står i spænd og træk-
ker skruerne op, så vandet løber 
ind og får spærene til at rådne.

TIDSPLAN – MED FORBEHOLD
Hvis helhedsplanen bliver 
godkendt af beboerne den 23. 
september, vil selve arbejdet i 
afdelingen efter planen begynde 
omkring årsskiftet 2021/22.

Først skal Københavns Kommu-
nes Borgerrepræsentation nem-
lig godkende vores helhedsplan 
(Skema A). De har lovet, at det 
kan ske i december 2020.

Inden da vil vi starte samarbejdet 
om fællesstien op med fsb, Hu-
sumgård.

Først når vi har fået Skema A 
fra Københavns Kommune, kan 
vores rådgivere gå i gang med 
at projektere helhedsplanens 
arbejder.

Vi regner med, at vores rådgivere 
vil bruge det meste af 2021 på at 
projektere, søge byggetilladelse 
og lave udbudsmateriale.

Endelig, i slutningen af 2021, 
vil vi udbyde helhedsplanen og 
finde den entreprenør, der skal 
stå for arbejdet.

MEN - Der er som altid i en 
byggesag mange ting, der kan 
skubbe tidsplanen. Vi håber dog 
på, at den generelle tidsplan vil 
se ud som vist.

Undervejs vil vi udsende nyheds-
breve og indkalde til informa-
tionsmøder, så I ved, hvad der 
sker.
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OBS: Tidsplanen vil løbende blive tilpasset.

Afdelingen har en lang række byggeskader, der SKAL laves. 
Det vil Landsbyggefonden heldigvis give støtte til.

Vores altaner er udført i vandret 
plan – eller rettere sagt: nogle af 
altanerne hælder udad og andre 
indad – og der er ikke ordentlig 
afledning af regnvandet. Det 
betyder, at regnvandet trænger 
ind i stuerne.

I vores badeværelser er 
vådrumsmembranen ikke lavet 
korrekt. Vådrumsmembranen 
skal sørge for, at vandet ikke 
løber ned til underboen, når vi 
tager bad. Det gør den ikke i 
tilstrækkelig grad.

Skraldesuget har ikke fungeret 
længe. Der satte sig ustandseligt 

affald fast i suget, så det stop-
pede til og ikke kunne bruges. 
Derfor har vi lige nu en midler-
tidig affaldsløsning. Det har vist 
sig at være uforholdsmæssigt 
dyrt at få skraldesuget til at virke 
i hele afdelingen. Samtidig er 
det et spørgsmål om tid, før 
Københavns Kommune kræver, 
at vi sorterer vores husholdnings-
affald.
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Containere, nær Storegårdsvej og parkeringsplads mod Ø Containere, ved ét af punkthusene Containere, nær Storegårdsvej og parkeringsplads mod V Containere, nær Frederikssundsvej

EKSISTERENDE MOBILSUG
I forbindelse med opførelse af byggeriet blev der etableret et 
mobilsug. På grund af adskillige rørskader har anlægget været ude 
af drift de seneste 7 år.

I forbindelse med registrering af de første skader på rørene, blev 
der foretaget en række undersøgelser, som viste, at de eksisterende 
stålrør var tæret indefra pga. stålrørenes minimale tykkelse på 3,2 
mm. På baggrund heraf valgte afdelingen at udbedre skaderne i PE-
rør efter en lang række undersøgelser af rørenes holdbarhed. 
Kort efter de første skader blev udbedret, opstod der yderligere 
tre nye skader andre steder. Skaderne er håndteret som 
forsikringsskader, men er imidlertid aldrig blevet udbedret, da der 
er uenighed om løsningsmodellen.

Områderne med rørskader er efter strakspåbud fra Københavns 
Kommune blevet fyldt med beton. 

MIDLERTIDIG AFFALDSHÅNDTERING
Som midlertidig løsning er der opsat affaldscontainere på hjul 
forskellige steder i området.

Den nuværende løsning vurderes uholdbar. Containerne er 
placeret tilfældigt – og mange steder tættere end de tilladte 5 
meter fra facader med vinduer. Containerne optager en stor del 
af stierne, og skal flere steder køres meget langt for at blive 
afhentet af renovationsbilerne, hvilket kan være forbundet med 
arbejdsmiljøproblemer for afdelingens driftspersonale. 
Ved Frederikssundsvej bliver de midlertidige affaldscontainere 
tømt ved at renovationsbilerne parkerer på Frederikssundsvej 
og ruller containerne ud over fortov/cykelsti – en løsning, som 
ifølge  Københavns Kommune, ikke kan godkendes fremover.
Sushiforretningens affaldscontainere er placeret i det indhegnede 
hjørne og aftentes på samme vis som afdelingen. Der må forventes, 
at dette kan etableres som en permanent ordning. 

UDBEDRING
Der er undersøgt flere forskellige løsningsmodeller for en fremtidig 
affaldshåndteringsplan for afdelingen hhv. 
1) Renovering af eksisterende mobilsug 
2) Etablering af nyt mobilsug og lukning af eksisterende rør 
3) Etablering af nedgravede affaldssystemer 
4) Kombination af nedgravede affaldssystemer og affaldsøer på 
terræn 

Konklusionen har været, at det ikke er hverken teknisk eller 
økonomisk forsvarligt at renovere det eksisterende sug eller at 
etablere et nyt mobilsug.

P.g.a. de særlige matrikulære forhold og adgangsveje i og omkring 
de to tvillingebebyggelser AAB80 og fsb, Husumgård er det 
Boligforeningen AABs konklusion, at affaldshåndteringen i AAB80 
ikke kan løses uden en koordineret fælles løsning på tværs af de to 
afdelinger.

AFFALDSHÅNDTERING
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INDBYDENDE UDEAREALER 
GIVER MERE TRYGHED
Med helhedsplanens tiltag vil udearealerne blive mere indbydende og dermed også mere trygge at
opholde sig i. Helhedsplanens forslag til udearealerne er baseret på beboernes input, oplevelser og
ønsker og på eksperters viden om kriminalitetsforebyggende tiltag.

Attraktive steder til ophold og leg
Der er i dag kun få opholdssteder 
og få gode legepladser. Vi vil 
udnytte helhedsplanen til at 
anlægge nye, gode og attraktive 
legepladser og skabe flere gode 
opholdsmuligheder i afdelingen.
Ligesom vi gerne vil koble 
legeområderne sammen med 
opholdspladserne. Det giver 
mulighed for, at beboere i alle 
aldre kan få glæde af området 
både sammen og hver for sig. 
Det vil også give større mulighed 
for, at familier kommer ud og er 
sammen i udearealerne.

Den endelige udformning af 
udearealerne og legepladserne 
finder vi først i samarbejdet 
mellem afdelingsbestyrelsen, 
AAB og rådgiverne, når vi går i 
gang med projekteringen. I vil 
som beboere blive indkaldt til 
informationsmøde, så vi kan få 
jeres kommentarer med.
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Spot med gobo på mastIdé - Tryghedsskabende belysning

LASSEN LANDSKAB OG RUBOW ARKITEKTER // AAB AFD 80 // IDÉOPLÆG // JUNI 2015

Ud fra de beboernes input oplevelser og ønsker og fra egne 
analyser har vi samlet nedenstående ideoplæg for helhedsplanen 
for AAB afdeling 80. Glæden ved at færdes i sit lokale boligmiljø 
hænger i høj grad sammen med muligheden for at møde sine 
naboer i nogle trygge rammer der indbyder til uformelle møder, 
ophold og leg.

FÆRDSEL 
Vildtvoksende beplantninger ved indkørsler og stiadgange til 
bebyggelsen ryddes og erstattes af en enkel og markant beplant-
ning, ligesom skiltning og belysning anvendes bevidst til at skabe 
en indbydende og venlig ankomst til bebyggelsen, så den ikke 
”vender ryggen til kvarteret”, men inviterer indenfor og igennem.
For at skabe sikker trafi k kan etableres en markering af gang/
cykelsti der føres ind over p-plads mellem AAB og FSB. Dette kan 
ske med etablering af anden belægning eller med en termoplast 
markering.
Det foreslås at cykeltrafi k gennem området minimeres, således 
hovedtrafi kken af cyklende holdes på den ’store sti’ 
Begrænsning af gennemgående cykeltrafi k kan ske med chikaner, 
bump eller indsnævringer.
Placering af cykelparkering bevares tæt ved boligerne men stati-
ver og belægninger foreslås fornyet.

TRYGHED
Det er vigtigt at føle sig hjemme og tryg i sit nærområde. Vi 
foreslår at der skabes en imødekommende, funktionel og iden-
titetsskabende belysning som gradueres efter hvilket type areal 
der oplyses Det skal tænkes i belysning der belyser stierne jævnt 
således der ikke opstår mørke arealer. På grønning og andre 
sekundære arealer opsættes belysning med sensorer.
Stisystemet omlægges således der fremtidigt kun vil være en hov-
edganglinje gennem området. Herved vil der være mere alminde-
lig færdsel og uønsket ophold vil ikke let fi nde sted. 
Åbne arealer bag punkthusene lukkes med plantninger og forhin-
drer at der kan ‘fl ygtes’ på tværs af området.
Baggård lukkes både mod grønning og i porten, således der ikke 
kan ske uønsket ophold her. Trappe til kælder sløjfes.
Zonen mellem facader og fælles arealer bearbejdes så der skabes 
en naturlig afstand mellem vinduer og færdsel i fælles arealerne, 
evt. med lokale omlægninger af sti forløb. Udsyn fra lejlighederne 
til ude arealerne har en kriminalpræventiv effekt, ligesom det er 
vigtigt, at beplantningen ikke hindrer overblikket. Der kan arbejdes 
med plantninger man kan se over samt trækroner man kan se 
under. 

OPHOLD
Ønsket om at Der etableres fælles opholdsarealer 3 steder i be-
byggelsen.
En for de ældre i forbindelse med 14-24. Fællesophold i forbin-
delse med leg mellem 26 og 34 og mellem 34 og 36. Da mange 
ønsker ophold med grillmuligheder, men kun få vil have dem tæt 
på boligen, foreslås grillplads placeret hvor der er længst afstand 
til boligerne mellem 26 og 34. 

03/ IDÉOPLÆG

Idé - Hovedsti med ophold

Idé - Adskilt cykel- og gangtrafi k

Idé - Tryghedsskabende belysning

Idé - Ophold for ældre

Idé - Grillplads

BELYSNING
belysning er tændt til daggry, mens belysning ved ophold- 
og aktivitetsområder slukkes med timer efter behov. 
Belysningsanlægget styres så belysningen tændes i skumringen og 
slukker ved daggry, dog slukkes udvalgte belysningselementer ved 
opholds- og aktivitetsområder om natten efter behov.

BELYSNINGSPLAN FOR FRIAREALER OG ANLÆG
På baggrund af arkitektur og landskabsplaner for renovering og 
design af friarealer og anlæg er der udarbejdet en belysningsplan 
med formål at skabe en tryg, imødekommende og attraktiv 
atmosfære ved ankomst, ophold og udkig i anlægget. 

Belysningsplanen består af en kombination af en række 
belysningselementer, der skaber tryg og funktionel belysning, 
hjælp til orientering og wayfinding, og fremhæver landskabelige og 
rumlige elementer, samt skaber identitet for området. Belysningen 
planlægges så der er en balance mellem lys og mørke, så det på 
tryg vis er muligt at se og møde andre mennesker i anlægget uden 
at anlægget er overbelyst eller at der opstår blænding.

Belysningen planlægges som en kombination af funktionel 
almenbelysning på parkeringspladser og adgangsveje, og ekstra 
tryghedsskabende (kriminalitetsforebyggende) særbelysning ved 
opholds-, legepladser og mørke områder for enden af sigtelinjer. 
Belysningen udføres med robuste armaturer med energieffektive 
LED-lyskilder med varm-hvid farvetemperatur og god 
farvegengivelse samt lave blændingsværdier. 

Bygningsanlægget dimensioneres og bestykkes så det lever op til 
retningslinjer for tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende 
belysning. Der arbejdes med almindelige belysningsniveauer 
parkeringsarealer og adgangsstier, dog med forbedret 
regelmæssighed af hensyn til tryghed. 

BELYSNINGSELEMENTER
P-arealer og adgangsveje
Der anvendes lygtebelysningsarmaturer på mast på hhv. p-arealer 
og adgangsveje for at skabe en funktionel almenbelysning for tryg 
færdsel med god ansigtsgenkendelse. 

Indgangspartier, cykelparkering og kældernedgange 
Ved adgangsveje op ad bygninger, hvor der er private haver, samt 
indgangspartier med cykelparkering anvendes pullertbelysning for 
at skabe tilstrækkelig belysning for sikker færdsel uden risiko for at 
lyse ind ad private vinduer eller belyse private forhaver. Herudover 
bevares eksisterende væglamper ved indgangspartier, hvor lyskilder 
udskiftes til LED-lyskilder, der passer til armaturerne i forhold til 
belysningsniveau og blænding, samt ensartet farvetemperatur og 
god farvegengivelse. I overdækkede passager og porte opsættes 
velafskærmede væglamper og ved kældernedgange ombygges 
eksisterende skotlamper til LED med halvskærm og der suppleres 
med nye LED-skotlamper med halvskærm for øget tryghed. 

Opholds- og aktivitetsarealer
Belysningen af opholds- og aktivitetsarealer skaber både funktionel 
belysning for aktiviteterne og stemning, der indbyder til ophold. 

Belysning har stor betydning for, om beboerne tør færdes ude 
efter mørkets frembrud og mange beboere har peget på den 
mangelfulde belysning som årsag til utryghed. Helhedsplanen 
arbejder derfor med at etablere tilstrækkelig og forskelligartet 
belysning, så området generelt bliver mere trygt at færdes i om 
aftenen.

Bebyggelsen har generelt et lavt belysningsniveau med belysnings-
armaturerne af blandet karakter. Ved at kombinere forskellige 
belysningselementer, skabes en tryg og funktionel belysning, der 
hjælper til orientering og wayfinding, fremhæver landskabelige og 
rumlige elementer samt skaber identitet for området.

VARIERENDE BELYSNING KOBLET TIL FUNKTION
Stier belyses jævnt, så der ikke opstår mørke arealer. Belysningen 
planlægges med fokus på at skabe balance mellem lys og 
mørke, så det er muligt at se og genkende personer man møder 
uden at arealerne overbelyses. Opholdsarealer belyses med 
imødekommende, funktionel og identitetsskabende belysning, 
som gradueres efter typen af funktioner. Opholdsarealer belyses 
med hyggelig belysning, mens aktivitetsområderne belyses med 
mere stimulerende belysning. Særlige områder i landskabet ved 
eksempelvis træer og afvandingsgrøfter belyses med effektpræget 
belysning der skaber identitet og atmosfære for området. 

DØGNRYTME
Belysning udføres generelt med robuste armaturer med 
energieffektive lyskilder. Funktionel og kriminalpræventiv 

Sky park NYX på mast NYX pullert

Eksempel på tryghedsskabende belysning

Eksempler på nye legepladser
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Bøgehækken mellem sti og opholdsarealer ved Storegårdsvej 14-24 nedlægges og erstattes af landskabsnivauer med leg og ophold.
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Bøgehækken mellem sti og opholdsarealer ved Storegårdsvej 14-24 nedlægges og erstattes af landskabsnivauer med leg og ophold.

Belysning
Belysning har stor betydning 
for, om beboere tør færdes ude 
efter mørkets frembrud. Mange 
beboere har peget på den man-
gelfulde belysning som årsag til 
utryghed. 
Helhedsplanen arbejder derfor 
med at etablere tilstrækkelig og 
forskelligartet belysning, så om-
rådet generelt bliver mere trygt 
at færdes i om aftenen.
Mere og velegnet belysning skal
gøre fællesarealerne bedre op-
lyste og mere trygge at bevæge 

sig rundt i. Det skal sikre, at man 
kan genkende folks ansigter, og 
belyse de mørke lommer, der 
lige nu føles utrygge, fordi folk 
kan gemme sig i dem. Med 
helhedsplanen vil vi opsætte 
belysning på stier, som gør det 
trygt at gå rundt om aftenen.
Samtidig vil vi oplyse særlige
steder som legepladser og træer 
med en belysning, som skaber 
gode oplevelser i udearealerne.



7

Kriminalitetsforebyggende tiltag
Området har mange stier og
smutveje rundt om bygningerne.
Dette gør det nemt for udefra-
kommende at gemme sig i om-
rådet og stikke af fra det. Ved at
omlægge udvalgte stier og 
spærre nogle smutveje bliver
det sværere at stikke af gennem
området. Dette vil gøre det 
mindre attraktivt at udføre skjulte 
og hemmelige aktiviteter og der-
med mindske risikoen for even-
tuel kriminalitet i udearealerne.

Mindre uønsket aktivitet
Grundlæggende er ønsket at få 
flere mennesker ind at bruge 
området. Menneskers tilstede-
værelse er i sig selv et middel 
mod uønskede aktiviteter.
Med halvtransparente altanværn 
vil beboerne kunne få overblik 
over udearealerne. Samtidig vil 
flere folk på stier og legepladser 
give mere tryghed i området. Og 
endelig ønsker vi at styrke be-
boernes ejerskab til afdelingens 
fællesfaciliteter.
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BEBOER-ARRANGEMENT
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Overblik i udearelerne skabes blandt andet ved at beskære 
beplantning, så man kan se over buske og under træer.

Et centralt og trygt stiforløb skabes ved at nedlægge 
decentrale stier samt udvide haver og etablere be-
plantning som forhindrer smutveje over græs.

Beplantning der afskærer 
smutveje

Afdelingens fremtidige 
stiforløb

Fællessti

AAB 80
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Område med 
overblik 

Lav beplantning i en højde, 
man kan se hen over.

Træer, hvor man kan se 
ud under kronen.

Centrale stier, der løber gennem bebyggelsen, skal tilpasses med 
fokus på sigtelinjer og oversigtsforhold, så der er god mulighed for 
at orientere sig. Eventuel beplantning eller inventar, der blokerer 
for sigtelinjer ved hovedstier, fjernes eller flyttes.

Beplantningen beskæres, så buskene er lave og mulige at se over, 
svarende til ca. 1,2 meter, og træer er opstammede og mulige at se 
under.

KÆLDERSKAKTE
Brystninger på kældertrapper er udført i beton. Det gør 
trappenedgangene mørke og giver desværre gode skjulesteder for 
uønsket aktivitet.

Derfor nedskæres betonbrystningerne og erstattes af et let 
balusterværn, der sikrer gennemkig og overblik over bevægelse i 
kældernedgangene.

CENTRALT OG TRYGT STIFORLØB
Det er vigtigt at stiforløbet i afdelingen ikke opfordrer til kriminelle 
aktiviteter eller gør det utrygt at færdes på stierne, fordi man ikke 
kan fornemme om en hurtigkørende cykel kommer frem ved næste 
hjørne. Derfor nedlægges udvalgte stier, smutveje bag bygninger 
blokeres ved at udvide haver og nye stier etableres så alle 
bygninger kan have en god forbindelse til udearelerne og stierne er 
nemmere at overskue i forhold til trafik.

Forskellen mellem den centrale fællessti og afdelingens mere 
private stier tydeliggøres med forskellig belægning. Stier udformes 
så de opfordrer til lav hastighed og der etableres beplantning og 
byrumsinventar med fartdæmpende virkning, så utryghed ved 
cykel- og knallertfærdsel i høj fart forebygges. Stierne kobles 
samtidig til opholds- og legemuligheder, så disse hjælper til at 
bryde stiforløbet op og invitere til ophold. 

OVERBLIK I UDEAREALERNE

Sti udformes i belægning, der signalerer lavere hastighed. Stierne brydes op af pladsdan-
nelser til ophold og leg.

KRIMINALPRÆVENTIVE UDEAREALER
På udearealerne konkretiseres de kriminalpræventive 
indsatområder i en række konkrete tiltag.

Der har i friarealerne været særligt været fokus på følgende 
indsatsområder, , som er beskrevet yderligere på de kommende 
sider:

- Centralt og trygt stiforløb
- Overblik over udearealerne
- Kantzoner
- Opholdsmuligheder for alle
- Søer og vandløb
- Sikring og overvågning
- Belysning
- Infrastruktursti
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Når pladsen foran fælleshuset trækkes helt op til indgangen, 
skabes der et udeareal tilknyttet fælleshuset, som kan støtte 
de fælles aktiviteter i huset og tilbyde nye muligheder til socialt 
samvær afdelingen.

Det er ambitionen i AAB, at den nye plads foran fælleshuset 
i fremtiden skal invitere stiens gående tæt på fælleshusets 
indgang og invitere til fælles aktiviteter på stedet gennem 
opholdsmuligheder. Ved at åbne fælleshusets funktioner mod stien 
op, giver huset mulighed for fællesskab og et særligt sted langs 
den kommende infrastruktursti.

Fælleshuset kobles sammen med nye udendørs faciliteter, og der 
skabes en ny forside. Livet i fælleshuset forbindes med livet mellem 
husene samt trækkes ud på pladsen. Dette vil styrke følelsen af 
identitet og ejerskab på torvet mellem fælleshusene samt styrke 
trygheden langs fællesstien, idet flere mennesker vil opholde sig på 
stedet.

Selve huset skal fungere som identitetsskabende vartegn for hele 
afdelingen   og inspirere og invitere til at blive brugt til en lang 
række alsidige aktiviteter i sammenhæng med den ophold og 
sociale mødesteder, som infrastrukturstien tilbyder.

Dette vil kræve, at husets arkitektoniske  og identitetsskabende 
kvaliteter løftes ved at bygge det eksisterende hus om eller bygge 
til med mere åbne elementer.

Indvendigt højnes husets kvaliteter ligeledes med rumlige og 
inspirerende inventar, som inspirerer til ophold. De åbne facader 
skal give indblik til rummene og inspirere til at benytte lokalerne.

Amagerbro Kvarterhus er et eksempel på en bygninger, 
som er identitetsskabende og fungerer som et vartegn 
for et område. De åbne glasfacader er med til at skabe 
liv og kontakt mellem ude og inde både om dagen og om 
aftenen.

I Tingbjerg Kulturhus er møbler og inventar med med til 
at skabe stemninger om rum med plads til forskellige 
typer af ophold. 

I byrummet opdagelse i Køge Kyst skaber koblingen mellem 
uderum, fælleshaver og mobile udekøkkener liv større dele 
af området. Byrummet er hyppigt lånt ud til familiefester, 
børnefødselsdage mv.

FÆLLESHUS AAB80

FÆLLESHUS 
FSB HUSUMGÅRD

Der skabes fælles plads eller torv mellem fælleshusene for de to bebyggelser
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Overblik i udearelerne skabes blandt andet ved at beskære 
beplantning, så man kan se over buske og under træer.

Et centralt og trygt stiforløb skabes ved at nedlægge 
decentrale stier samt udvide haver og etablere be-
plantning som forhindrer smutveje over græs.

Beplantning der afskærer 
smutveje

Afdelingens fremtidige 
stiforløb

Fællessti
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Område med 
overblik 

Lav beplantning i en højde, 
man kan se hen over.

Træer, hvor man kan se 
ud under kronen.

Centrale stier, der løber gennem bebyggelsen, skal tilpasses med 
fokus på sigtelinjer og oversigtsforhold, så der er god mulighed for 
at orientere sig. Eventuel beplantning eller inventar, der blokerer 
for sigtelinjer ved hovedstier, fjernes eller flyttes.

Beplantningen beskæres, så buskene er lave og mulige at se over, 
svarende til ca. 1,2 meter, og træer er opstammede og mulige at se 
under.

KÆLDERSKAKTE
Brystninger på kældertrapper er udført i beton. Det gør 
trappenedgangene mørke og giver desværre gode skjulesteder for 
uønsket aktivitet.

Derfor nedskæres betonbrystningerne og erstattes af et let 
balusterværn, der sikrer gennemkig og overblik over bevægelse i 
kældernedgangene.

CENTRALT OG TRYGT STIFORLØB
Det er vigtigt at stiforløbet i afdelingen ikke opfordrer til kriminelle 
aktiviteter eller gør det utrygt at færdes på stierne, fordi man ikke 
kan fornemme om en hurtigkørende cykel kommer frem ved næste 
hjørne. Derfor nedlægges udvalgte stier, smutveje bag bygninger 
blokeres ved at udvide haver og nye stier etableres så alle 
bygninger kan have en god forbindelse til udearelerne og stierne er 
nemmere at overskue i forhold til trafik.

Forskellen mellem den centrale fællessti og afdelingens mere 
private stier tydeliggøres med forskellig belægning. Stier udformes 
så de opfordrer til lav hastighed og der etableres beplantning og 
byrumsinventar med fartdæmpende virkning, så utryghed ved 
cykel- og knallertfærdsel i høj fart forebygges. Stierne kobles 
samtidig til opholds- og legemuligheder, så disse hjælper til at 
bryde stiforløbet op og invitere til ophold. 

OVERBLIK I UDEAREALERNE

Sti udformes i belægning, der signalerer lavere hastighed. Stierne brydes op af pladsdan-
nelser til ophold og leg.

KRIMINALPRÆVENTIVE UDEAREALER
På udearealerne konkretiseres de kriminalpræventive 
indsatområder i en række konkrete tiltag.

Der har i friarealerne været særligt været fokus på følgende 
indsatsområder, , som er beskrevet yderligere på de kommende 
sider:

- Centralt og trygt stiforløb
- Overblik over udearealerne
- Kantzoner
- Opholdsmuligheder for alle
- Søer og vandløb
- Sikring og overvågning
- Belysning
- Infrastruktursti

Eksempel på stiforløb

Eksempel på nyindrettet fælleshus
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HÆKKE OMKRING PRIVATE HAVER
De høje og fyldige bøgehække omkring private haver skæres til i 
en højde på 120 cm, så der sikres udkig fra haver og boliger til de 
fælles grønne områder. Dette gør det samtidig svært at gemme sig 
bag hækkene. Haver foran Storegårdsvej 14-24 gøres dybere, så 
stien rykkes lidt ud fra facaden og der etableres en kantzone som 
bløder overgangen fra semi-offentlig sti til privat bolig op. 
Bøgehækken mellem sti og opholdsarealer nedlægges og erstattes 
af landskabsnivauer med leg og ophold. 

LAV BEPLANTNING OMKRING BYGNINGER
Mange steder går stier tæt på bygningernes facader og vinduer. 
Andre steder går græsplæner i fællesarealerne helt op til 
bygningerne. Hvor muligt rykkes stier længere fra facader, så der 
etableres en kantzone omkring bygningerne. Omkring bygninger 
etableres lav beplantning, som sikrer en respektafstand til 
facaderne og styrker følelsen af privathed i boligen.

EJERSKAB OG OPGRADERING AF INVENTAR
Nedslidt inventar erstattes og suppleres af nyt inventar med lang 
holdbarhed og i en smuk kvalitet, som giver beboerne lyst til og 
mulighed for at tage deres område i brug. Dette vil styrke følelsen 
af tryghed og ejerskab i området og signalere at folk passer på og 
holder øje med stedet.

Mennesker der opholder sig i udearealerne, styrker følelsen af 
tryghed, fordi der altid er nogen til at opdager, hvad der sker i 
området. For at få flere mennesker i udearealerne skal de have 
mulighed for at opholde sig og helst på tværs af aldersgrupper så 
børn kan lege, mens deres forældre taler med andre på en bænk og 
ældre beboere tager et hvil i nærheden. 

KANTZONE OPHOLDSMULIGHEDER FOR ALLE ALDRE
Ved at skabe opholdsmuligheder som tilgodeser beboerne på tværs 
af aldersgrupper, vil flere beboere benytte sig af dem. Dette betyder 
også at der være mennesker i området i flere tidsrum, da forskellige 
aldersgrupper typisk vil benytte området på forskellige tidspunkter 
af dagen.

Kantzoner langs bygninger beplantes med lav beplantning, så der etableres en 
respektafstand til facaderne og privatheden i boligen beskyttes.

Beplantning mellem private haver og fællesarealer skal tillade 
udkig og analog overvågning samtidig med at privatheden i 

haverne beskyttes med en respektafstand.

Ophold og leg placeres i tæt kontakt til hinanden, så  forskelige 
aldersgrupper kan benytte områderne sammen.

Fælleshuset
I dag vender fælleshusets aktivi-
teter væk fra stien og de fælles 
udearealer. Vi har søgt Landbyg-
gefondens støtte til at opgradere 
fælleshuset, så der kommer et 
bedre samspil mellem aktivite-
terne i huset og på fællesstien.

Ændring af stier og beplantning
Vi vil sikre udsynet til udearea-
lerne fra boligerne ved at klippe 
buske ned, så man ikke længere
kan skjule sig bag dem. Samti-
dig flytter vi de stier, der går tæt
på vinduer og ændrer beplant-
ning. På denne måde skaber
vi mere tryghed i udearealerne,
fordi man kan holde øje med,
hvem der kommer og går. Sam-
tidig respekterer vi og beskytter 
privatheden i boligerne.

Når man kan holde øje med udearelerne fra bolig eller forhave, føles det tryggere at opholde sig i området.
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KÆLDRE, HEGN OG PORTE
SKAL SIKRES

Vi har fået støtte fra foreningen 
AlmenNet til et projekt ”Tryghed 
i Kældre”, som laves i samar-
bejde med fsb, AlmenNet og 

Som en del af helhedsplanen skal vi have sikret vores kældre mod uønskede aktiviteter. Det gør 
vi bl.a. ved at opdele kældergangene og ved at sætte adgangskontrol på adgangsdørene.

Referencefotos fra projektet Tryghed i Kældre (Kigge Mai Hvid, JA studio)
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FORELØBIG HELHEDSPLAN - AAB AFD. 80

RUBOW ARKITEKTER A/S - SWECO A/S - LASSEN LANDSKAB A/S

FYSISK AFGRÆNSNING

Det er en udfordring at personer flygter over hegnet mod 

børnehaven, når de stikker af fra politiet. Hegnet mod nabo 

udskiftes derfor med højere hegn, som ikke er muligt at hoppe 

over. Dette hegn udføres eksempelvis som panelhegn med stedvis 

beplantning. Eventuelle elementer op ad hegnet, der kunne bruges 

som trin til at hoppe over fjernes. 

”Smøgen” ved Frederikssundvej bag butikkerne er både et attraktivt 

sted at gemme sig samtidig med at det skaber en smutvej fra 

fællesarealerne og væk. Der har været flere tilfælde af handel med 

stoffer på dette sted. Port afspærres derfor med aflåst port, så 

denne ikke kan benyttes til ophold. Dette blokerer også smutvejen 

gennem porten ud af bebyggelsen.

KÆLDER VED STOREGÅRDSVEJ 14-24 

Kælderen er præget af uønsket ophold. Etagen er i dag indrettet 

med fri gennemgang gennem hele kælderetagen, hvilket gør 

det nemt for uønskede individder at flygte ud, når opsøgt. Der 

opsættes døre i dørhuller og der etableres nøgle i alle døre, så kun 

beboere med nøgle kan bevæge sig til øvrige celler. Det anbefales, 

at anvende et chip-system til alle udvendige adgangsdøre, samt 

døre i kældre, så det kan traces, hvem der kommer og går samt er 

muligt at spærre for nøgler der misbruges.

 

SIKRING / OVERVÅGNING

Kælderetagen i Storegårdsvej 14-24 opdeles i celler 

ved etablering af aflåste døre

Hegn mod naboejendommen udskiftes med et højere hegn og 

der opsættes aflåst port ved Frederikssundsvej.

Hegn og porte etableres

AAB 80

© Københavns Kommune
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Kælder opdeles i celler

Nye hegn og porte

 
Hegn, porte og døre
Der er især i vinterhalvåret uøn-
sket ophold i kælderen i Randhu-
set. Dette skyldes blandt andet, 
at der er mange udveje, så det er 
nemt at stikke af. Ved at opsætte 
aflåste døre opdeles kælderen i 
celler, så man ikke kan bevæge 
sig på tværs uden nøgle. Hegnet 
mod nabobebyggelsen gøres 
højere, så man ikke kan hoppe 
over. Samtidig etableres aflåst 
port i gyden bag butikkerne ved 
Frederikssundsvej.

design-studiet JA studio.
Projektet skal først og fremmest 
gøre vores kældre i afdelingen 
mere trygge for alle med blandt 

andet lys og farver. Dernæst skal 
projektet undersøge, hvordan 
kældre generelt kan gøres at-
traktive.
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FÆLLESSTI MED FSB,
HUSUMGÅRD

56 FORELØBIG HELHEDSPLAN - AAB AFD. 80 RUBOW ARKITEKTER A/S - SWECO A/S - LASSEN LANDSKAB A/S

SITUATIONSPLAN - Revideret september 2019

INFRASTRUKTUROMRÅDE 
- Under udvikling i samarbejde 
med fsb Husumgård

Landsbyggefonden ønsker, at 
afdeling 80 og fsb, Husumgård 
arbejder sammen om opgrade-
ringen af fællesstien. 

Fællesstien – som ligger skiftevis 
på AAB’s grund og på fsb, Hu-
sumgårds – er som sagt vores 
fælles del af den samlede for-
bindelsessti fra Frederikssundsvej 
til Vestvolden.
 

Fællesstien bliver en del af en 
forbindelsessti fra Frederiks-
sundsvej gennem afdeling 80 
og fsb, Husumgård, som via 
Gadelandet fortsætter gennem 
AAB’s afdeling 38, der allerede 
har fået godkendt stiens forlæn-
gelse gennem deres afdeling til 
Vestvolden. Her møder forbindel-
sesstien den nye cykelsti Husum-
forbindelsen, som med en ny bro 
over voldgraven vil forbinde hele 
Husum med Tingbjerg.
 
Forbindelsesstien skal være en 
tryg og attraktiv oplevelsessti, 
som alle Husums beboere har 
lyst til at bruge. Der skal være 
en god belysning, så alle kan 
føle sig trygge ved at benytte 
stien og dens muligheder. Stien 
kan både bruges til at komme 
til og fra Frederikssundsvej eller 
Vestvolden, eller man kan bruge 
stiens aktivitetspladser og  
pauserum.
 
Københavns Kommune er alle-
rede i gang med at projektere 
fredeliggørelse af vejstykket 
Gadelandet med cykelstier og 
trafiksikre overgange.

Finansiering af fællesstien indgår 
som en del af de to afdelingers 
helhedsplaner og bliver uden 
huslejekonsekvens for beboerne. 
Som en del af helhedsplanen 
skal I godkende, at afdeling 80 
er med til at udvikle og gennem-
føre projektet for den opgradere-
de fællessti.

Landsbyggefonden har åbnet mulighed for, at vi sammen med naboafdelingen – fsb, 
Husumgård – kan få en massiv opgradering af vores fælles sti mellem de to afdelinger.
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Beboere, der ønsker nyt køkken, kan mod en ekstra huslejestigning få nyt
køkken i forbindelse med helhedsplanen.

DU KAN TILVÆLGE ET 
NYT KØKKEN

Køkkenerne i afdelingen er fra 
dengang afdelingen blev bygget.
Mange af dem er ved at være 
slidt ned. Mens nogle fortsat er i 
acceptabel stand. Derfor ønsker 
vi, at de beboere, der gerne vil 
have nyt køkken, kan få det.

Det koster en huslejestigning for 
dem, der ønsker nyt køkken.
Mens det ikke koster ekstra for 
de beboere, som ønsker at be-
holde deres nuværende køkken.

Køkkenudskiftningen vil ske som 
såkaldt råderetsarbejde betalt 
over huslejen.
 
Hvis du synes, at dit køkken godt 
kan holde f.eks. fem år mere, 
så behøver du ikke at udskifte 
det nu. Muligheden for at få nyt 
køkken over råderetten vil gælde 
også efter, at helhedsplanen er 
afsluttet.

Men når vi udskifter køkkener 
i forbindelse med resten af 
helhedsplanen, forventer vi, at 
kunne få bedre priser eller mere 
for pengene.
 
Der er endnu ikke valgt køkken-
modeller eller valgmuligheder 
for køkkenlåger, greb, bordplader 
mv. Til foråret, når vores rådgivere 
er i gang med at projektere, vil 
vi skrive ud og spørge, hvem 
der ønsker nyt køkken. På det 
tidspunkt vil vi også komme med 
mange flere oplysninger om 
valgmuligheder.
 
Alle køkkener er ikke lige store, og 
vil derfor koste forskelligt afhæn-
gigt af størrelse og model.
Men med helhedsplanen god-
kender afdelingens beboere, at 
alle kan få udskiftet deres køkken 
til en værdi af maksimalt 100.000 
kroner i håndværkerudgifter.
 

I håndværkerudgifterne indgår 
køkkenelementer mv., emhætte, 
stikkontakter, vask mv. og opsæt-
ning.

Der indgår ikke hårde hvidevarer, 
så beboeren må enten genbruge 
de gamle eller selv købe nyt 
komfur, køleskab og eventuel 
opvaskemaskine.

Ud over håndværkerudgifterne 
skal der betales omkostninger, 
som bl.a. er byggeplads, råd-
givning, byggesagshonorar og 
låneomkostninger.

Budgettet ser således ud:
 
Håndværkerudgifter ca.  100.000 kr.
Omkostninger 30% ca. 30.000 kr.
Afdelingens tilskud 25% max. 25.000 kr.
Køkkenlån  ca.  105.000 kr.

Lejeren skal herefter afdrage lånet 
over 20 år, som inkl. renter betyder en 
huslejestigning på maksimalt 570 kr. pr. 
måned.

Eksempel på nyrenoveret køkken (der er endnu 
ikke valgt model mv. til afdeling 80).
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AFDELINGSBESTYRELSEN:
VI ANBEFALER ET JA

Alexander Rehrmann Jørgensen 
er formand for afdelingsbestyrel-
sen i afdeling 80, og han forstår 
godt, at nogle beboere har op-
levet, at renoveringsplanerne har 
været meget lang tid undervejs. 
Men nu er vi nået til det punkt, 
hvor afdelingens beboere kan 
se og godkende den færdige 
helhedsplan:
– Der har været tale om en 
meget lang proces. Og jeg kan 
godt forstå, hvis der er beboere i 
afdelingen, som har været i tvivl 
om, hvorvidt planerne overhove-
det blev til noget. Faktisk var der 
allerede gang i de første møder, 
da jeg blev valgt ind i bestyrelsen 
for snart fire år siden, siger han.

Mange beboerønsker er med
Gennem de seneste år har 
afdelingsbestyrelsen deltaget i 
mange møder med AAB’s pro-
jektleder Lisbeth Dam Larsen og 
de tilknyttede arkitekter.
– Vi har fået rigtig mange af 
vores ønsker med i planen. 
Stort og småt. Og der er blevet 
lyttet til os undervejs. Vi er også 
blevet involveret meget konkret. 
For eksempel var vi med oppe 
og besigtige vores tage. Umid-
delbart ser de jo meget flotte 
ud, men da vi var med oppe på 
taget, kunne vi godt se, at det er 
nødvendigt at få udskiftet tagene 
i afdelingen, fortæller Alexander.

Han fremhæver også, at selv 
om Landsbyggefonden sætter 
nogle rammer for, hvad der kan 
støttes, så har beboernes ønsker 
og behov fra begyndelsen været 
i centrum:
– Lisbeth har været en rigtig god 
sparringspartner og har været 

god til at få vores ideer og for-
slag med i projektet. For eksem-
pel de kommende udearealer og 
nye legepladser, som nu er en 
del af planen. Vi får mindst tre 
nye legepladser, som er indrettet 
til henholdsvis helt små børn, 
børnehavebørn og store skole-
børn. I det hele taget bliver det 
et stort løft til hele afdelingen, 
når vores udearealer får nye 
stisystemer og opholdssteder. 
Det bliver et område, man gerne 

vil opholde sig i, og hvor det er 
trygt at være. Også for dem, der 
går igennem vores afdeling, siger 
han.

Køkkener bliver tilvalg
Listen over ønsker, der ikke kom 
med i planen, er ikke lang, men 
Alexander nævner dog nye 
køkkener, som noget afdelings-
bestyrelsen gerne havde set var 
blevet skiftet i alle boliger. Nu 
bliver det i stedet et tilvalg for 
den enkelte beboer:
– Vi havde gerne set, at køkkener 
var blevet en del af hele planen, 
men måtte også erkende, at det 
ville udløse en høj huslejestig-
ning for alle. Nu har vi fået det 
næstbedste, så køkkener kan 
tilvælges. På den måde kan hver 

Afdelingsbestyrelsen ser tilbage på en lang proces, hvor der er blevet 
lyttet til beboernes ønsker. 

enkelt beboer vælge, om man vil 
kaste nogle ekstra huslejekroner 
efter et nyt køkken eller i stedet 
vælge at beholde det gamle.

Huslejen skal holdes nede
For både afdelingsbestyrelsen 
og AAB har det været vigtigt, at 
alle beboere fortsat har råd til at 
blive boende i afdeling 80 efter 
renoveringen:
– Der er mange, som har været 
bekymrede for, at en omfattende 
renovering vil udløse en stor 
huslejestigning. Men vi er blevet 
lovet, at den præsenterede plan 
kan holdes inden for en meget 
beskeden stigning. Derfor ser vi 
også frem til de kommende mø-
der, hvor planen og økonomien 
i detaljer kan blive gennemgået, 
siger Alexander.

Godkender beboerne helheds-
planen på det ekstraordinære 
afdelingsmøde den 23. sep-
tember, kan AAB gå videre med 
projektet.
– Jeg håber virkelig, at mange 
vil møde op og deltage i møder-
ne i de kommende uger, så vi 
sammen kan beslutte, at vores 
boligafdeling skal have et løft, 
afslutter Alexander Rehrmann 
Jørgensen.

 – Vi har fået 
rigtig mange 

af vores ønsker 
med i planen… 

Alexander Rehrmann Jørgensen, 
formand afdelingsbestyrelsen
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Helhedsplanens samlede anskaffelsessum er kr. 165,2 mio. inkl. moms og fordeler sig således:

HVAD KOSTER 
HELHEDSPLANEN?

Fordeling af arbejder ift. støttekategori:

Støttede arbejder (gruppe 1)  62,1 mio. kr. 

Fordelte arbejder (grupper 2)  12,3 mio. kr. 

Ustøttede arbejder (gruppe 3)  46,5 mio. kr. 

Anlægsudgifter i alt ekskl. omkostninger                                                          120,9 mio. kr.

Dækning af realkreditydelse:

Huslejestøtte/Dispositionsfond/Driftslån*  3,7 mio. kr./år 

Boligafgiftsforhøjelse (huslejestigning)  0,2 mio. kr./år 

Forbedringstillæg på køkkener  1,1 mio. kr./år 

I alt  5,0 mio. kr./år 

Realkreditfinansiering  123,3 mio. kr. 

Samlet realkreditydelse  5,0 mio. kr./år 

Egne midler  9,9 mio. kr. 

Kapitaltilførsel  1,0 mio. kr. 

Trækningsret**  31,0 mio. kr. 

Egne midler og tilskud i alt  41,9 mio. kr. 

Tage: De fejlkonstruerede tage udskiftes og ventilationsanlæg retableres  29,2 mio. kr. 

Altaner mv.: Fejlkonstruerede altaner ombygges og altandøre udskiftes  12,1 mio. kr. 

Altanværn: Som kriminalitetsforebyggelse udføres alle altanværn halvtransparente  2,5 mio. kr. 

Badeværelser mv.: Vådrumsmembraner og fejlkonstruerede vandinstallationer udskiftes, og revner i badeværelsesvægge afhjælpes  17,5 mio. kr. 

Bygningskonstruktioner: Udbedring af skadet murværk, lette altanfacadepartier og skimmelsanering af brystninger  1,0 mio. kr. 

Indgangspartier mv.: Indgangspartier i punkthuse, dørtelefonanlæg og trappelys mv. ombygges  2,3 mio. kr. 

Fælleshuset: Fælleshuset ombygges og opgraderes  1,5 mio. kr. 

Udearealer: Udearealerne opgraderes med legepladser og opholdssteder mv.  3,2 mio. kr. 

Kriminalitetsforebyggende tiltag mv.: Forbedring af oversigtsforhold, belysning, overvågning og kantzoner mv.  3,6 mio. kr. 

Infrastruktursti: Opgradering af stien fælles med fsb på egen matrikel  10,1 mio. kr. 

Nødvendige vedligeholdelsesarbejder: Udskiftning af dilatationsfuger og fugebånd  0,6 mio. kr. 

Affaldsløsning: Affaldssug fjernes og nedgravet affaldsløsning etableres  6,2 mio. kr. 

Belægninger, beplantning mv.: Omlægning af parkering og belægninger, nyt terræninventar, nyt hegn og ny beplantning mv.  11,2 mio. kr. 

Kældre: Kriminalpræventiv ombygning og udsmykning af kældre  3,1 mio. kr. 

Råderetskøkkener  16,7 mio. kr.

Anlægsudgifter i alt ekskl. omkostninger                                                          120,9 mio. kr. 

Byggepladsomkostniger og vinterforanstaltninger 6,6 mio. kr.

Øvrige omkostninger  37,6 mio. kr.

Samlet anskaffelsessum inkl. omkostninger  165,2 mio. kr.
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Landsbyggefonden har tilken-
degivet, at der ydes støtte til 
finansieringen af tagudskiftning, 
ombygning af altaner, opretning 
af badeværelser, revnede vægge, 
vandinstallationer og murrepara-
tioner mv. samt en opgradering 
af udearealer inkl. kriminalitets-
forebyggende tiltag inden for en 
ramme på 102,9 mio. kr. inklusiv 
omkostninger. 

Der optages lån med en årlig lå-
neydelse på 4,1% for de arbejder, 
som støttes helt eller delvist af 
Landsbyggefonden.
  

Den generelle huslejestigning som følge af helhedsplanen vil være 1,6 %. 

Huslejen er i dag i genemsnit 1.067 kr. pr. kvm. pr. år. 
Efter renoveringen stiger huslejen til i gennemsnit 1.084 kr. pr. kvm. pr. år.

Vil du udregne din kommende husleje kan du bruge denne formel:
Størrelsen på din bolig i kvm. x 1.084 / 12 = Ny husleje pr. mdr. (+ forbrug)

Bemærk: Huslejen stiger først, når renoveringen af din bolig er afsluttet.
Modtager du boligstøtte, skal du være opmærksom på, at den eventuelt reguleres, når huslejen stiger.

HUSLEJE:

FINANSIERING:

EKSEMPEL PÅ 3 RUMS BOLIG, 83 KVM:

EKSEMPEL PÅ 4 RUMS BOLIG, 89,6 KVM:

EKSEMPEL PÅ 5 RUMS BOLIG, 108,6 KVM:

Boligafgift pr. mdr.
i dag

 Stigning på 1,6% Boligafgift pr. mdr. 
efter 

Tillæg for råderets-
køkken 

Med tilvalg af 
køkken

7.403 kr. 118 kr. 7.521 kr. 570 kr. 8.091 kr.

Boligafgift pr. mdr.
i dag

 Stigning på 1,6% Boligafgift pr. mdr. 
efter 

Tillæg for råderets-
køkken 

Med tilvalg af 
køkken

7.775 kr. 124 kr. 7.899 kr. 570 kr. 8.469 kr.

Boligafgift pr. mdr.
i dag

 Stigning på 1,6% Boligafgift pr. mdr. 
efter 

Tillæg for råderets-
køkken 

Med tilvalg af 
køkken

8.987 kr. 144 kr. 9.131 kr. 570 kr. 9.700 kr.

For de resterende ustøttede 
moderniserings- og vedlige-
holdelsesarbejder er den årlige 
låneydelse 6,07%.
  
De fordelte arbejder tildeles 
kapitaltilførsel ved 1/5 ordningen 
på 1 mio. kr. 
 
Til moderniserings- og vedlige-
holdelsesarbejderne forudsættes 
et tilskud fra AAB’s egen træk-
ningsret på kr. 31,0 mio.** 
 

Endvidere forudsættes en årlig 
huslejestøtte/driftslån fra Lands-
byggefonden og AAB’s dispositi-
onsfond på 3,7 mio. kr. **

For køkkenmoderniseringer er 
den årlige låneydelse 6,50%, der 
afdrages over 20 år.  
  
*  Sammensætning af huslejestøtte/

tilskud fra boligorganisationens 
dispositionsfond/LBF-supplerende 
driftslån kendes først ved støtte-
fastsættelsen. 
 

** Kræver endelig godkendelse af AAB’s 
Organisationsbestyrelse og/eller af 
Landsbyggefonden.
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Regeringen har før sommerferi-
en indgået en aftale med Lands-
byggefonden om fremrykning 
af almene helhedsplaner. Det er 
blandt andet derfor, at vores hel-
hedsplan nu behandles så hur-
tigt af Københavns Kommune.

Aftalen indeholder imidlertid 
også en energipulje. Tidligere har 
man ikke kunnet få Landsbygge-
fondsstøtte til energiforbedringer. 
Det kan vi nu. 

MULIGHED FOR EKSTRA STØTTE 
TIL ENERGIFORBEDRINGER

Vi er blevet bedt om at  
undersøge mulighederne for 
energiforbedringer, som en del 
af helhedsplanen. Vi skal derfor 
have gennemført en grøn energi- 
screening af afdelingen og af 
helhedsplanen, så vi kan se, om 
der er muligheder for varme- 
besparende arbejder.

Aftalen er så ny, at det er ved at 
blive afklaret, hvordan det skal 

gøres. Helt overordnet ved vi, at 
eventuelle energiforbedringer 
maksimalt må udgøre 5% af 
helhedsplanens samlede udgift 
til støttede arbejder. Og med 
de støttevilkår vi har fået fra 
Landsbyggefonden, betyder det 
formodentlig, at energiarbejder-
ne kan gennemføres helt uden 
huslejestigning.
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Alternativet til en helhedsplan
er kort fortalt, at afdelingen selv
skal finansiere opretning af alle
byggeskaderne og af alle de 
andre nødvendige vedligeholdel-
sesarbejder uden mulighed for 

HVAD HVIS BEBOERNE 
SIGER NEJ?

støtte hverken fra Landsbygge-
fonden eller fra AAB.
 
Hvis vi stemmer nej til helheds-
planen skal vi alligevel have 
udført følgende nødvendige 

arbejder, som skal laves inden for 
de nærmeste år. Og uden støtte 
fra Landsbyggefonden eller AAB, 
ser regnestykket således ud:

NØDVENDIGE ARBEJDER Hvad koster det - uden støtte fra Landsbyggefonden?

Tage
De fejlkonstruerede tage udskiftes og ventilationsanlæg retableres 29,2 mio. kr.

Altaner mv.
Fejlkonstruerede altaner ombygges og altandøre udskiftes 12,1 mio. kr.

Badeværelser mv. 
Vådrumsmembraner og fejlkonstruerede vandinstallationer udskiftes,
og revner i badeværelsesvægge afhjælpes 17,5 mio. kr.

Bygningskonstruktioner 
Udbedring af skadet murværk, lette altanfacadepartier og
skimmelsanering af brystninger 1,0 mio. kr.

Nødvendige vedligeholdelsesarbejder 
Udskiftning af dilatationsfuger og fugebånd 0,6 mio. kr.

Affaldsløsning 
Affaldssug fjernes og nedgravet affaldsløsning etableres 6,2 mio. kr.

Anlægsudgifter i alt ekskl. omkostninger 66,6 mio. kr.

Den samlede anskaffelsesudgift inkl. omkostninger 83,4 mio. kr.

Afdelingen selv skal finansiere arbejderne med egne henlæggelser på 9,9 mio. kr. og en huslejestig-
ning på cirka 31%. 

Hvis et flertal af beboere siger nej til helhedsplanen, bortfalder støtten fra Landsbyggefonden. 
Det betyder, at afdelingen selv skal finansiere de nødvendige renoveringsarbejder.



MØD OP TIL AFDELINGSMØDET

Onsdag den 23. september 2020, kl. 18.00
Fælleshuset, Storegårdsvej 32, 2700 Brønshøj

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent

2)  Hvorfor en helhedsplan

3)  Gennemgang af helhedsplanens indhold

4)  Gennemgang af helhedsplanens økonomi og huslejekonsekvens

5)  Afstemning om den samlede helhedsplan inklusiv muligheden for 
råderetskøkkener med huslejestigning for de, der tilvælger køkken samt 
muligheden for en opgradering af fællesstien uden huslejekonsekvens for 
beboerne

Der er udsendt separat dagsorden til mødet i henhold til AAB’s vedtægter.

Hvad skal der tages 
beslutning om den 
23. oktober? 

Det ekstraordinære afde-
lingsmøde skal beslutte,
om helhedsplanen inkl. mu-
ligheden for råderetskøkkener 
og opgraderet fællessti kan 
godkendes som beskrevet i
denne informationsfolder.
 
Alle stemmeberettigede i af-
delingen kan deltage i mødet.

Husk tilmelding, hvis du
vil være sikker på at kunne
deltage (se side 2).

Husk respekt for gældende 
corona-retningslinjer.

VIL DU VIDE MERE?
Forløbet med en helhedsplanen, 
hvor vi skal have Landsbygge-
fondens og Københavns Kom-
munes støtte, er langt. Og selv 
om beboerne nu stemmer ja til 
planen, vil der fortsat gå lang tid, 
inden håndværkerne kan rykke 
ind i afdelingen.

Vil du se, hvad der tidligere er 
udleveret af materiale om hel-
hedsplanen, kan du finde det på 
projekthjemmesiden:

www.aab.dk/helhedsplan80

Her vil vi også fremadrettet sam-
le det informationsmateriale mv., 
som vi omdeler.

Du er også velkommen til at
kontakte:

AAB’s projektleder
Lisbeth Dam Larsen
Mail: LLA@AAB.DK

Vi glæder os til at præsentere 
helhedsplanen for jer.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen, afd. 80
og Lisbeth Dam Larsen, 
projektleder i AAB


