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Bilag 1 - Spørgsmål og svar til Helhedsplanen.  
 

Spørgsmål og svar fra informationsmøder afholdt den 22. og 23. september i Vinha-

ven 4. Hertil udvalgte spørgsmål fra beboere indkommet i perioden 2. september – 5. 

oktober 2021.  

Spørgsmålene er grupperet efter emnerne: 
 
 Renoveringen  

 Renoveringen, udearealer 

 Genhusning 

 Økonomi 

 Proces 

 
 
 
 
RENOVERINGEN 
1.  Hvad sker der med gaskomfuret? Gas bevares i boliger som renoveres. 

Gas nedlægges i sammenlagte boliger 
og boliger med forbedret tilgængelighed. 

2.  Hvad med handicaptoiletter – kan 
der tages højde for det?  

Nye toiletter udføres i standardhøjde. Det 
er muligt at få et særtoilet gennem kom-
munen.  

3.  Kommer der have ved stueboligerne 
ved Gammel Køge Landevej? 

Ja, boligerne i stueetagen får private ha-
ver og havetrappe fra altan. Ønsker be-
boeren ikke dette, kan det fravælges. 

4.  I boliger der renoveres, hvad sker 
der med det køkken man har i boli-
ger som renoveres? 

I boliger der skal renoveres, bliver nuvæ-
rende køkkener tilpasset ved installati-
onsudskiftningen. Nogle kan klares rela-
tivt let, mens andre er mere krævende. 
Der vil blive lavet en grundig registrering 
af køkkenerne og en grundig plan for til-
pasningen, inden arbejderne sættes i 
gang.  
Sammenlagte boliger og boliger med for-
bedret tilgængelighed får nye køkkener. 

5.  Udskiftning af installationer i køkke-
net – er det muligt at få lavet klar til 
opvaskemaskine og vaskemaskine? 

I forbindelse med udskiftning af vandin-
stallationer i køkkener bliver der forbe-
redt for tilslutning af opvaskemaskine. 
 

6.  Hvad sker der med de nuværende 
private have? 

Hvis beboeren ønsker det, vil haven så 
vidt muligt blive bevaret. 
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Ved familieboliger med forbedret tilgæn-
gelighed hæves terrænet, og her vil der 
blive anlagt nye haver alle steder. 
Nogle steder vil der blive gravet i ha-
verne ved kloakrenoveringen med efter-
følgende reetablering. 
Ved eventuelle særlige planter kan der 
laves et plantehotel, så de kan komme 
med over i den nye have. 

7.  Ventilation 
Hvad gøres for at dæmpe støj? 
Hvad gøres der for at dæmpe vibrati-
oner fra anlægget? 

Der monteres støjdæmpere på ventilati-
onskanalerne.  
Anlæg sikres mod vibrationer. Det er en 
del af den efterfølgende detaljerede pro-
jektering.  

8.  Bliver boliger der renoveres sat i 
stand inden man kommer tilbage? 
 

Udover alle de arbejder der er nævnt i te-
maavisen, bliver der malet i hele boligen 
af håndværkerne fra byggesagen.  
Der bliver som udgangspunkt malet, som 
ved en normal istandsættelse. Vægge og 
lofter males. Fodpaneler, dørindfatninger 
og døre males efter behov. Der males i 
hvid farve. 
Gulvene bliver dog ikke sat i stand. 
Eventuel øvrig individuel vedligeholdelse, 
som f.eks. gulve, betales over vedlige-
holdelseskontoen, og udføres i ’tilbage-
flytningsugen’. Slibning af gulve skal ko-
ordineres med driften, da det er vedlige-
holdelseskontoen for boligen der skal 
bruges.  

9.  Bliver faldstammerne dækket ind i 
både køkken og badeværelse? 

I alle badeværelserne forventes de ind-
dækket med vægbeklædning og malet, 
som øvrige vægge.  
I de sammenlagte boliger og boliger med 
forbedret tilgængelighed forventes de li-
geledes at blive inddækket. 
 
I boliger som skal renoveres, hvor køkke-
nerne bevares, forventes faldstammer at 
blive i deres nuværende placering, syn-
lige eller ikke synlige, for at undgå unø-
dige ændringer på køkkenet. 
 
For alle boligtyper skal det endeligt pro-
jekteres i den videre fase. 
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10.  Handicapboliger – er der sørget for 
automatisk døråbning 

Det er ikke handicapboliger – det er fami-
lieboliger med forbedret tilgængelighed. 
Der er ikke elektrisk døråbning med. Hvis 
der kommer en beboer med helt særlige 
udfordringer, kan der hentes støtte til 
særlige foranstaltninger fra kommunen. 

11.  Køkken 
Skal man betale for køkken i sam-
menlagte boliger og boliger med for-
bedret tilgængelighed?  

Nej, det er indeholdt i helhedsplanen. 

12.  Hvad er lydskodder, og hvem får 
dem? 

Lydskodderne gør det muligt at få frisk 
luft samtidig med at støjen fra vejen 
dæmpes. 
Lydskodderne er mekanisk styret med en 
fjernbetjening.  
Der bliver sat lydskodder op i soveværel-
sesværelser mod Folehaven og Gl. Køge 
Landevej. Nogle lejligheder har allerede 
fået lydskodder. Den ældste årgang 
lydskodder, som skal betjenes manuelt, 
bliver skiftet til de nye med fjernbetje-
ning. 
 

13.  Hvad vil det sige, at helhedsplanen 
skal DGNB-certificeres?  

Det er en garanti for fokus på en bære-
dygtig renovering, der både har fokus på 
det sociale, det økonomiske og det miljø-
mæssige under og efter byggeriet. Du 
kan læse mere om DGNB her: Green 
Building Council Denmark (dk-gbc.dk) 
 

14.  Jeg er usikker på, om min lejlighed 
også skal renoveres?  

ALLE lejligheder i 3B Folehaven får en 
lang række af kritiske renoveringer og 
forbedringer under Helhedsplanen. Også 
dem på Gammel Køge Landevej. Det er 
beskrevet i Temaavisen på side 13-53. 
Derudover bliver 59 lejligheder sammen-
lagt, 79 ombygget til familieboliger med 
forbedret tilgængelighed og 6 blokke får 
tagboliger ovenpå. 

 
 
 
 
RENOVERING, udearealer  
15.  Garagerne  

Sker der ikke noget med dem? 
Garagerne bliver ikke renoveret. Under-
vejs i forløbet er dette taget ud af 
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helhedsplanen ved et økonomisk kom-
promis. Garagerne vil blive vedligeholdt 
over driften.  

16.  Legepladser – bliver det i alle haver? Legepladserne bliver principielt set hvor 
de er i dag, fordelt rundt i Folehaven. Der 
arbejdes videre ud fra denne placering 
med forskellige temaer for de forskellige 
legepladser.  

17.  Kloak 
Er kloakrenoveringen et påbud? 
Er der mulighed for støtte fra Lands-
byggefonden eller kan forsikringen 
dække det? 

Kloakken er i meget dårlig stand. Hvis 
der stemmes nej til kloakrenovering, for-
ventes et påbud inden for kort tid.  
Kloakrenoveringen er et særskilt projekt, 
der ligger før helhedsplanen pga. af den 
akutte situation. Landsbyggefonden støt-
ter ikke kloakker. Forsikringen dækker 
heller ikke. 

18.  Kloak  
Hvorfor bliver der lavet strømpefo-
ring ved bytorvet? 

For at undgå at lukke butikkerne bliver 
der strømpeforet her.  

19.  Hvorfor isoleres der ikke på loftet i 
kælderen op mod boligerne i stue-
etagen? 

I kælderen er der mange rørføringer un-
der loftet, og loftshøjden er trang. Det er 
svært at få plads til isoleringen, som vil 
rykkes rørene længere ned og begrænse 
loftshøjden yderligere.  Det vil blive un-
dersøgt i den videre proces, om det kan 
lade sig gøre at efterisolere loftet her. 

20.  Er der koordineret med orangeriet og 
plantehaverne? 

Ja 

21.  Kommer der vandmålere? Ja, og individuel betaling. Dette er et lov-
krav ved udskiftning af vandinstallationen 
– også hvis arbejdet udføres uden en 
helhedsplan. 

22.  Bliver der indarbejdet blødgøring af 
vand?  

Nej. HOFOR har dog en plan for at le-
vere blødgjort vand til området i den 
nærmeste fremtid.  

23.  Regnvandsopsamling 
Vil der blive lavet regnvandsopsam-
ling og genbrug til toiletskyl? 

I boligerne er dette ikke en oplagt løs-
ning, da det kræver ekstra rørføringer. 
 
Genbrug af regnvand i vaskeriet vil forsat 
blive anvendt. 
 
Der er indtænkt LAR, lokal afledning af 
regnvand, i udvalgte gårdrum, for at be-
laste kloaknettet mindre, og for at bruge 
regnvandet til at skabe variation og øget 
biodiversitet i gårdrummene. 
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Finansieringen sker gennem HOFOR’s 
medfinansieringsordning. 

24.  Skybrudssikring 
Hvad bliver der gjort ved skybruds-
sikring? 

Der arbejdes sammen med Københavns 
Kommune og HOFOR om skybrudssik-
ring, som en del af en større plan for Fo-
lehaveområdet. 3B Folehavens arealer 
er udset til at rumme forsinkelsesbassi-
ner under jorden, til at aflaste kloaksyste-
met ved skybrud. 
Finansieringen kommer fra kommunen 
og HOFOR. 

25.  Bliver parkeringspladser tegnet op? Ikke som en del af Helhedsplanen, men 
driften har planlagt at udføre ny opstrib-
ning.   

26.  Kælderrummene ved boligerne med 
forbedret tilgængelighed får luk-
ket/nedlagt vinduerne. Kommer der 
ekstra lamper op i kælderen? 

Ja 

27.  Hvor skal bilerne parkere?  Den generelle p-udfordring er ikke en del 
af helhedsplanen.  
KK har vurderet at der ikke er behov for 
ekstra parkeringspladser, og KK ønsker 
ikke at anlægge flere parkeringspladser 
som en del af den generelle parkerings-
politik. 

 
 
 
GENHUSNING 
28.  Hvor stor en genhusningsbolig får 

man tilbudt? 
Permanent = samme antal rum som i 
dag, eller et rum mere end antallet af 
medlemmer af husstanden. 
Midlertidig = kan være færre rum end i 
dag 

29.  Hvornår bliver man permanent gen-
huset? 

Permanent genhusning starter med det 
samme (når vi har talt med alle beboere, 
som ønsker permanent genhusning), så 
man har længere tid til at finde den bolig 
man ønsker sig. Går i gang så snart god-
kendelsen foreligger.  

30.  Hvad sker der med de møbler der 
ikke kan være i genhusningsboligen 

Hvis man har fået tilbudt en midlertidig 
genhusningsbolig, som er mindre end 
ens nuværende bolig og man ikke har 
plads til alle møblerne i den midlertidige 
genhusningsbolig, så vil de blive 
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opbevaret på fjernlager. De sendes på 
fjernlager.   
 
Hvis du selv finder en genhusningsbolig, 
kan man benytte samme opbevaringsla-
ger som genhusningsteamet benytter. 

31.  Er man garanteret at komme tilbage 
til egen bolig.  

Ja, hvis man bor i én af de cirka 770 boli-
ger der skal renoveres og man skal mid-
lertidig genhuses. 

32.  Hvilke regler gælder der for genhus-
ning, hvis man bor i en supplements-
bolig?  

Samme vilkår.  

33.  Permanente genhusningsregler – 
har man ret til have, hvis man har i 
dag?  

Nej, man har ikke ret til have i genhus-
ningsboligen. Hvis man fortsat ønsker en 
have, kan man oplyse det i sit spørge-
skema, og så vil genhusningsteamet for-
søge at finde en permanent genhus-
ningsbolig med have. 

34.  Permanent genhusning – hvornår 
kan man forvente at få svar på sin 
permanente bolig  

Den permanente genhusning går i gang, 
når genhusningsteamet har fået indsam-
let oplysninger fra alle beboere, som skal 
permanent genhuses.  
Når genhusningsteamet får en bolig, som 
matcher dine ønsker, så kontakter de 
dig. Du skal være permanent genhuset 
inden renoveringen af dit lejemål begyn-
der.  

35.  Kælderrum, skal de tømmes? Ja. Der er kælderrum hvor man flytter 
hen.  

36.  Skal man flytte hårde hvidevarer? Hvis der ikke er hårde hvidevarer i den 
midlertidige genhusningsbolig, så skal de 
hårde hvidevarer flyttes med.  
Hvis der er hårde hvidevarer i den mid-
lertidige genhusningsbolig, så skal det 
undersøges om de hårde hvidevarer kan 
blive stående i boligen, eller om de skal 
opbevares på fjernlager.  
 

37.  Får man lagerplads betalt?  Hvis den midlertidige genhusningsbolig 
er mindre end den nuværende bolig og 
det ikke er muligt at have alle møblerne i 
den midlertidige genhusningsbolig, så vil 
møblerne blive opbevaret på fjernlager. 
Det er byggesagen som betaler for 
denne udgift.  
Hvis man vælger at genhuse sig selv 
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(Selv har fundet sig en genhusningsbo-
lig), så får man ikke betalt opbevaring.)  

38.  Bliver der taget hensyn til børnefami-
lier, der har børn i institutioner lokalt 

Ja, det kan skrives under særlige hen-
syn.  

39.  Hvor stor er min mulighed for at blive 
i Folehaven i en størrelse bolig der  
svarer til den jeg har i dag? 

Hvis du har mulighed for at ønske per-
manent genhusning og gerne vil perma-
nent genhuses i Folehaven, så er dine 
chancer for at få en tilsvarende bolig ri-
melig store.  

40.  Er midlertidig genhusning i Hvidovre 
muligt?  

Nej, rettighederne er i KBH kommune  

41.  Genhusning – ekstra betalt kælder-
rum – skal vi betale?  

Hvis du har et ekstra kælderrum og der 
ikke er plads til dine ting fra kælderen i 
kælderrummet i den midlertidige genhus-
ningsbolig, så vil dine ting blive opmaga-
sineret på fjernlager. Byggesagen vil af-
holde udgiften til dette.  

42.  Permanent genhusning, kan man få 
gas? 

Det kan ikke garanteres, men der kan 
gøres hvad man kan for at finde den 
rette bolig.  

43.  Hvem flytter internettet?  Beboeren skal selv flytte sit internet.   
44.  Kan man komme tilbage til en af de 

nye boliger hvis man skal midlertidig 
genhusning? 

Du vil blive flyttet tilbage til den bolig, 
som du kommer fra.  

45.  Hvis man bliver glad for sin midlerti-
dige bolig, kan man blive eller skal 
man flytte tilbage?  

Nej, beboeren skal flytte tilbage til sin 
egen bolig.  

46.  Flytteugen – kan man få håndvær-
kere til at ordne gulvene? 

Ja. Det er muligt i flytteugen. Det skal 
planlægges og koordineres med driften 

47.  Hvad er standen i genhusningsboli-
gen? 

Det afhænger af hvilken vedligeholdel-
sesordning der er i den afdeling hvor 
man bliver genhuset.  
Hvis man bliver midlertidig genhuset i en 
boligafdeling, hvor der er vedligeholdel-
sesordning A, skal man ikke betale for 
istandsættelse af boligen, når ens midler-
tidige genhusningsperiode er slut.   

48.  Hvor kan man se 3B’s boliger? Der bliver udarbejdet en fyldestgørende 
liste, som beboerne kan ønske ud fra.  

49.  Hvis man bliver tilbudt en bolig via 
ventelisten –  er man så omfattet af 
genhusning inden for kommune-
grænsen? 

Hvis du selv finder dig en permanent 
genhusningsbolig, så har du ret til betalt 
flytning indenfor kommunegrænsen. 

50.  Er der ind og fraflytningssyn? Ja – både ved flytning til fraflytning til 
genhusningsbolig og hjemflytning. 
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51.  Kan man ønske parkering ved gen-
husningsboligen? 

Ja, det kan skrives i spørgeskemaet.  

52.  Ved særlige hensyn - kan der bevil-
ges mere hjælp? 

Hvis nogle beboere har brug for flere 
handyman-timer, kan dette blive bevilli-
get af genhusningskonsulenten. 

53.  Vil gulvtæpper blive fjernet af flytte-
folkene?  

Hvis du skal flytte permanent, skal dine 
gulvtæpper fjernes. Hvis du vælger at 
flytte med flyttefirma, sørger flyttemæn-
dene for at dette. Hvis du vælger selv at 
flytte og få udbetalt en økonomisk kom-
pensation, så skal du også selv sørger 
for, at fjerne gulvtæpperne.  

54.  Hvorfor skal møblerne flyttes? Håndværkerne skal kunne arbejde i boli-
gen.   

55.  Hvad sker der hvis man ikke kan 
overskue det psykisk, kan man blive 
permanent genhuses?  

I udgangspunktet nej. Der vil være hjælp 
til processen for dem der har ekstra be-
hov.  

56.  Vedligeholdelseskontoen bliver ikke 
brugt ved genhusning.   

Nej.  

57.  Hvad gør i med de mennesker der er 
psykisk sårbare?  

Der bliver hjælp til de beboere – også 
med boligsociale medarbejdere, psykisk 
sårbare. Der er sat ekstra midler af til 
indsatsen.  

58.  Kunne man genhuses i det eksiste-
rende plejehjem?  

God idé, som vil blive undersøgt med det 
samme.   

59.  Hvid maling – kan man bruge vedli-
geholdelseskontoen til en anden 
farve  

Det er muligt at planlægge sammen med 
driften – herunder også slibning af gulve.  

60.  Møbler – er det alle møbler man får 
hjælp til at skille ad? 

Ja, hvis du vælger at flytte med flytte-
firma, så vil flyttefirmaet skille dine møb-
ler, så de kan flytte dem.  
Hvis du vælger at flytte selv og få en 
økonomisk kompensation, så skal du 
selv skille dine møbler ad. 

61.  Hvad med hjælp til storskrald, når 
der flyttes 

Der kan sættes ekstra affaldscontainere 
op i forbindelse med udflytning.  

 
 
 
 
ØKONOMI 
62.  Nye tagboliger 

Der står det ikke er er finansieret 
gennem helhedsplanen. Hvordan fi-
nansieres de? 

Det er en ny afdeling, som skal have en 
økonomi der skal hvile i sig selv. Tagboli-
gerne er primært finansieret ved realkre-
ditlån og tilskud fra kommunen.  
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63.  Bliver m2 satsen den samme for 
sammenlagte og familieboliger med 
forbedret tilgængelighed og alminde-
lig renoverede boliger?   

Ja.  
Tagboligerne får dog en højere husleje. 
De nye huslejer fremgår af Temaavisen.  

64.  Hvad sker der, hvis helhedsplanens 
budget eller plan ikke holder? 

Hvis budgettet bliver højere og husleje-
stigningen dermed også bliver højere, 
skal budgettet til afstemning igen. Ligele-
des skal helhedsplanen til afstemning 
igen, hvis den afviger markant fra pla-
nen.  

65.  Hvilke tal er priserne beregnet på? Priserne er bedste bud nu, selv om råd-
giverne er meget bevidste om at priserne 
er stigende lige nu. Der vil blive taget 
højde for stigende prisindeks i støtten fra 
Landsbyggefonden.  

66.  Hvordan bliver min boligstøtte påvir-
ket?   

Får du boligstøtte, bliver den rettet i for-
hold til din fremtidige husleje mv. Du skal 
selv indberette din nye husleje på bor-
ger.dk  

67.  Jeg har allerede moderniseret mit 
badeværelse, hvad sker der med mit 
lån? 

Alle badeværelser renoveres, også 
selvom man selv har moderniseret sit ba-
deværelse. Det kan bedre betale sig 
økonomisk både i renoveringen og lang-
sigtet med drift og vedligehold. 
Restafbetalingen der findes på de indivi-
duelle moderniseringer af badeværelser 
og trapper ophører efter renoveringen.  
Restafbetaling på køkkener fortsætter ef-
ter renoveringen, dog ikke i boliger som 
sammenlægges eller om bygges til boli-
ger med forbedret tilgængelighed.  
 

68.  Påvirker renoveringen antallet af 
stikkontakter? 

Der bliver lavet ny el i badeværelse og 
entré. Derudover vil der blive installeret 
flere stikkontakter i alle renoverede rum. 

69.  Får man nyt køkken? Der bliver skiftet vandrør, vandhane og 
gamle faldstammer i køkkener, og der 
bliver installeret ny ventilation med ny 
emhætte. 
 
Disse arbejder er ikke omfattende, så 
køkkener bliver ikke fuldt renoverede, 
men tilpasset til ændringerne. 
 
Du har dog mulighed for at benytte dig af 
din råderet og få lavet et nyt 
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køkken i forbindelse med renoveringen. 
Huslejestigningen for et nyt køkken er 
cirka 450 kr. / md. i 20 år. 

 
 
 
 
PROCES 
70.  Tidsplan. Hvornår kan man forvente 

en mere detaljeret tidsplan for egen 
blok?  

Kloak 
Projektet igangsættes hurtigt efter god-
kendelsen så tidsplan kan sendes ud til 
beboerne senest i det nye år.   
 
Helhedsplan 
Endelig tidsplan for hver blok foreligger 
først om ca. et år når projektet er mere 
detaljeret og planlagt.   
 
Gældende varslingsregler vil blive over-
holdt, så beboerne ved i god tid hvornår 
de skal være ude af boligen, så den kan 
renoveres.   
 

71.  Har jeg medindflydelse på helheds-
planen EFTER den er blevet stemt 
igennem? 

Det vil være muligt at få indflydelse på 
det nye fælleshus efter afstemningen.  
Derudover vil du have indflydelse på ud-
seendet af dit badeværelse. Der bliver la-
vet en prøvebolig, hvor det er muligt at 
se forskellige flisepakker inden du tager 
et valg. 
Gårdrummene er heller ikke tegnet fær-
dig. Når vi når længere i processen, vil 
der blive en beboerinddragelse i forhold 
til den specifikke indretning.  

72.  Har beboerne haft indflydelse på hel-
hedsplanen?  

Arbejdet med helhedsplanen har strakt 
sig over 10 år. Beboerne er løbende ble-
vet inddraget via beboerworkshops, visi-
onsseminarer, studieture med mere. Der-
udover er afdelingsbestyrelsen en del af 
Helhedsplanens følgegruppe, der er med 
til at kvalitetssikre helhedsplanen. 

73.  Hvis Helhedsplanen bliver stemt 
igennem, og der kommer et udlej-
ningsstop i 3B Folehaven, kan man 
så stadig få tilbudt boliger på den in-
terne venteliste? 

Nej, desværre ikke. Når der bliver lukket 
for genudlejningen, vil der heller ikke 
komme boliger ud på den interne venteli-
ste. Heller ikke selvom man frigiver sin 
egen bolig til genhusning. 
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Man kan dog stadig bytte boliger internt i 
afdelingen. Bytning er en ret beboerne 
har, uagtet at der pågår genhusning. 

74.  Hvis der bliver stemt ja; 
Hvornår kan jeg skrive mig op til tag-
lejlighed? Og hvis jeg er heldig, at få 
tilbuddet: kan jeg flytte direkte fra 
genhusningslejligheden til den? 

Du kan allerede nu skrive dig på den in-
terne venteliste. Tagboligerne bliver ud-
budt efter anciennitet på ventelisten.  
Hvorvidt du kan flytte direkte fra genhus-
ningslejligheden til tagboligen, afhænger 
af, hvordan byggeprocessen bliver – 
altså om tagboligerne er færdige, når re-
noveringen af din kontraktbolig er færdig. 

75.  Hvis man stemmer nej, skal man så 
også genhuses? 

Hvis helhedsplanen ikke vedtages, skal 
der alligevel gennemføres en række nød-
vendige renoveringsarbejder i afdelin-
gen. 
Flere af disse arbejder vil være til stor 
gene for beboerne pga. larm og støv fra 
bygningsarbejderne. 
Det kan derfor ikke garanteres at et ’nej’ 
til helhedsplanen betyder at man undgår 
genhusning. 

76.  Hvordan kan det være, at man kun 
kan stemme ja eller nej til planen, 
kan man ikke udelade nogle af pro-
jekterne? 

Det blev besluttet for lang tid siden, at 
man ønskede at undersøge muligheden 
for en helhedsplan. Det blev klart, at en 
helhedsplan kunne give afdelingens be-
boere langt flere forbedringer for lavere 
huslejestigning. Derudover har der været 
mange møder for områdets beboere, 
hvor de kunne komme med input til pla-
nen. 
 
En række af projekterne i helhedsplanen 
er med til at fremtidssikre afdelingen, 
hvilket er et krav for at få en helhedsplan. 
Følgegruppen har valgt at sætte en sam-
let pakke, til afstemning, for at skabe 
bedre synergi i projektet, mere effektivitet 
i byggeprocessen og bedre økonomi for 
beboerne. 
 
Man kan stille ændringsforslag til planen, 
og hvilke projekter der skal være i den. 
 
Man skal være opmærksom på, at de 
mange kritiske renoveringer i afdelingen 
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skal gennemføres under alle omstændig-
heder i løbet af kort tid. 
 
En række af de øvrige dele af planen er 
altså dem, som afdelingsbestyrelsen vur-
derer, vil give Folehaven ekstra værdi, 
og som Landsbyggefonden støtter. 
 
Hvis der vedtages ændringsforslag til 
Helhedsplanen, vil der skulle laves en ny 
forhandling med såvel Landsbyggefon-
den, som Københavns kommune, om 
planen og dens finansiering, og herunder 
konsekvenserne for den fremtidige hus-
leje. 

77.  Hvordan får man en af de nye boli-
ger i Folehaven? 

Ønsker man at flytte i en af de nye boli-
ger i Folehaven, skal man skrive sig op 
på den interne venteliste i 3B Folehaven. 
Her kan man specificere, hvilken type lej-
ligheder, man er interesseret i.  
 
Første gang de nye boliger bliver udlejet, 
har Folehavens beboere fortrinsret til 2/3 
af de nye boliger. Resten har kommunen 
anvisningsret til. De boliger de ikke be-
nytter, tilbydes også Folehavens bebo-
ere.   
 
Boligerne udlejes ud fra anciennitet på 
den interne venteliste, så er du ikke alle-
rede skrevet op, kan det være en god idé 
at blive det. https://www.3b.dk/be-
boer/dine-muligheder/intern-venteliste  
 
Ovenstående retningslinjer for udlejning 
gælder for både de sammenlagte boliger, 
familieboliger med forbedret tilgængelig-
hed, samt de nye tagboliger. 

78.  Hvem får fortrinsret til de nye familie-
boliger med forbedret tilgængelighed 
og de sammenlagte boliger? 

Sammenlagte familieboliger og nye fami-
lieboliger med forbedret tilgængelighed 
vil i første omgang blive tilbudt de lejere, 
som 
allerede bor I de pågældende boliger. 
Ønsker begge lejere en sammenlagt lej-
lighed, har den lejer med længst bo-anci-
ennitet fortrinsret.   
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Hvis ingen af de nuværende beboerne 
ønsker den nye bolig, f.eks. en større 
sammenlagt bolig, er den ledig til en ny 
beboer. Beboere i 3B Folehaven har i 
dette tilfælde fortrinsret til den første ud-
lejning af de nye boliger. Boligerne udle-
jes ud fra anciennitet på den interne ven-
teliste. 

79.  Kan man stemme ved fuldmagt? Der kan ikke stemmes pr fuldmagt (alle 
særregler i forbindelse med Corona er 
bortfaldet den 1. september 2021). 
  
Beslutningen om den Fysiske Helheds-
plan træffes på det ekstraordinære afde-
lingsmøde d. 14. oktober 2021.  
  
Afdelingsmødet kan beslutte, at der af-
holdes en urafstemning. Den beslutning 
træffes af dem, der møder op på afde-
lingsmødet.   
Find Boligforeningen 3B’s vedtægter her: 
https://www.3b.dk/om-3b  

 
 
 
 
 
 


