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Orienterende afdelingsmøde 26. okt. 2021 

Kommentarer og spørgsmål fra salen til præsentationen. 

 

Spørgsmål til tagboligerne: Svar: 
  
Hvorledes fungerer trappen i fremtiden? Bagtrappe bliver nedlagt og erstattet med elevator, 

så der kun er en trappe i fremtiden til alle 
lejligheder. 

Et plans boliger i tag, hvor mange og hvor, ønske 
om tegninger af disse. 

14 stk. 1-plan. 36 stk. 2-plans boliger, tegninger vil 
lavet for alle boligtyper 

Hvor mange boliger bliver der? 50 stk. i alt. 
Hvordan føres installationer? Disse føres i et teknikdæk over lofter i 4. sals 

lejligheder der ikke påvirkes af byggearbejderne. 
Kan man få præsentationen efter mødet? Ja, den påregnes delt af AAB inkl. lejlighedsplaner. 
Elevatoradgang kun fra gård? Og er denne 
niveaufri? 

Ja, der vil kun være adgang til elevator fra 
gårdrummet. Og denne vil være niveaufri. 

Er der elevator til 7. sal (øverste etage i de 2 etages 
tagboliger)? 

Nej, der vil kun være elevator til 6. sal. Til 7. sal er 
der intern trappe i lejlighed. 

Elevator hvor stor er denne? Den er grundlæggende så stor som den kan blive i 
de eksisterende trapperums geometri. Gulvarealet 
vil blive ca. 1 m2. Vi har fået tilladelse til at den ikke 
skal være til rullestol, men kun til rollator m.v.. 

Kan bygningen bære tagboligerne? Ja, bygningens statik er undersøgt af 
konstruktionsingeniør, og der er foretaget yderligere 
undersøgelser af murværk og fundamenter for at 
sikre dette. 

Hvorledes bliver der adgang til gårdrum og 
elevatorer? 

Der etableres en ekstra port i stueetage ved Peter 
Bangs Vej 48. 

Elevatorerne betyder vel større 
vedligeholdelsesudgifter? 

Ja, dette indarbejdes i DV plan og der indgås 
serviceaftale med leverandør. 

Bliver der elevatoradgang til stuelejligheder? Ja, der bliver elevatoradgang til alle lejligheder. 
Hvorledes kommer gæster til elevator? 1) adgang via port 

Adgang via port sker ved, at der indtastes en kode, 
hvorefter port automatisk åbner. 
 
2) Adgang elevator 
Eksisterende dørtelefonsystem i lejligheder bevares 
og udvides til også at give adgang til elevatorer.  
Derudover vil der fra bagtrapper (elevator) være 
indbygget brik-system så beboerne via brik kan få 
adgang til elevator.  
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Hvor mange pers. i elevator samtidigt? 2 – 3 personer. 
Elevatorer støjer, er der påregnet isolering af væg? Små vinduer i bagtrapper lukkes, og dette 

undersøges desuden med akustiker i næste fase. 
Er der overvejet genhusning af 4. sal? Ja dette overvejes, men er ikke besluttet endeligt 

endnu, der vil blive afholdt orienteringsmøder med 
4. sal forud for byggestarten. 

Hvorfor er der ikke et etages boliger hvor de opr. var 
mod P.G. Ramsalle? 

Pga. maksimum størrelse på 115 m² pr. bolig. Der 
er tegnet flere og mindre boliger pga. størrelse 

  

Spørgsmål til Kælder- og gårdprojekt: Svar: 
  
  
Varmeforsyning nedefra, hvorfor ikke oppefra 
lokalt? 

Der etableres ny varmeforsyning, som kun forsyner 
tagboligerne. 
Varmeforsyningen skal føres fra varmecentralen og 
op til de nye tagboliger. 

Mobilsug larmer og støjer meget. Har i overvejet 
dette? 

Vi har undersøgt med leverandør, hvor lang tid det 
tager, at tømme affaldstankene. Leverandør har 
vurderet, at det tager 15-20 minutter at tømme 
affaldstanke.  
 

Hvor mange db støjer Mobilsug? Undersøges. 
Der skal sorteres i mange fraktioner, tages dette 
med mobilsug? 

Ja, der skal sorteres i 10 sorteringer, det er kun 
restaffald der påregnes tage med mobilsug, det 
resterende håndteres i containere. 

Der er reservationssedler i cykel rum til tagboliger, 
hvorfor? 

Gamle sedler, Disse fjernes nu af drift. 

Hvor mange personer kan der være i beboerbutik / 
lokale? 

I princippet 150 personer jf. brandregler, men vil 
afhænge af møblering m.v. 

Tager ny port plads fra lejligheder? Nej, den tager kun areal fra eks. erhvervslejemål. 
Bevares pavillon i gården? Denne bevares, men flyttes til anden lokation. 
Hvad med spabadet? Dette nedlægges. 
Tørrefacilitet i gård, nedlægges det? Ja, men nyt etableres. 
Halvtage står der hvor der er sol, kan det flyttes? Måske, det vil vi undersøge i næste fase. 
Hvor tømmes eks. kælderrum til? De skal tømmes, og indhold skal flyttes tilbage til 

nye kælderrum, og vi undersøger pt. om det kan ske 
til eksternt depot. 

Hobbyrum, hvad er der tænkt med disse? Pt. er det planen, at beboere med hobbyrum får et 
ekstra pulterrum, men endelig fordeling af pulterrum 
kan først fastlægges i forbindelse med 
ombygningen af kælderen. 

Er der overvejet besparelsestiltag med hensyn til 
belysning og el forbrug? 

Der er påregner LED belysning. 
El-tracing på varmt brugsvand nedlægges og 
erstattes med cirkulation. 

Kunne man etablere bevægelsesfølere i gård? Vi vil ikke anbefale denne løsning, da der er mange 
minusser som ikke opvejer den noget begrænsede 
strømbesparelse. 

• Etableringsomkostninger der ikke står mål 
med besparelsen (hele gårdarealet vil 
skulle plastres til med sensorer). 

• Ikke nemt at lave et fuldt dækkende 
område da det er stort. 

• Det vil være utryghedsskabende da man vil 
kunne ”gemme” sig i området ved at stå 
stille i en periode. 

Pergola på ny placering Pt. bliver den hvor den er. 
Bliver problem med lang ventetid på varmt vand 
ikke værre med tagboligerne? 

Nej, dette bliver bedre da der etableres cirkulation 
på det varme brugsvand. 
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Spørgsmål til processen fra nu til 
færdiggørelse: 

Svar: 

  
Byggepladstanker er ikke kreative nok, hvorfor ikke 
lave skurby i parken? 

Dette vil vi vende om med Frb. Kommune. 

Hvor lang tid tager tagboligerne pr. etape. Vi påregner at det vil tage ca. 5-6 md. med tunge 
arbejder pr. etape. 

Hvad bliver huslejen fremadrettet? 1100-1200 per kvm. per år. Eks. En lejlighed på 90 
kvm. vil koster cirka 8250-9000 per måned plus 
forbrug TILFØJET 28.02.2022. Denne kvm. pris er 
kun for de nye tagboliger. De eksisterende 
lejligheder stiger i forhold til hvad i vedtog på 
afdelingsmødet i 2018. 

Hvad bliver m2 prisen på de nye lejligheder? Den vil blive ca. 1100-1200 kr. / m2/år og 
fastlægges iht. de regler der er for husleje i alment 
nybyggeri. Plus forbrug 

Hvad er lejen nu på vores lejligheder til 
sammenligning? 

Jeres husleje er ifølge budget 2022 660,37 kr per 
kvm. per år. Den vil stige når byggeprojektet er 
færdig. 

Støj fra elevatorer er et problem andre steder, hvad 
har i påtænkt? 

Dette undersøger vi med akustiker. 

  
28. Februar 2022 Vi beklager at det af ovenstående ikke har fremgået 

tydeligt at det kun er tagboligerne der stiger til 1000-
1200 kr. per kvm. per år.  

  
  
  
  
  

 


