
HELHEDSPLAN FOR RENOVERING 
OG FORNYELSE AF FOLEHAVEN

PIXIBOG MED KORT INTRODUKTION TIL:

september 2021



Hvorfor en helhedsplan?
Folehaven står over for en række nødvendige renoveringer. Der er 
huller i tagene, kloakken er nedbrudt, vandrørene er slidt ned og 
elforsyningen er forældet. 

Gennem Landsbyggefonden har vi mulighed for at få økonomisk 
støtte til renoveringen ved at lave en helhedsplan. For at få støtte 
fra Landsbyggefonden er der nogle krav, vi skal leve op til. Udover 
de kritiske renoveringer, skal vi også fremtidssikre boligerne, så de 
er tidssvarende og sunde. Vi skal altså se på helheden og ikke kun 
de enkelte dele. 

Helhedsplanen gør renoveringen billigere for dig som beboer, 
samtidig med at renoveringen bliver både mere bæredygtig og 
gennemført.

Afstemning 
I en almen boligforening er det beboerne, der beslutter, om de 
ønsker en helhedsplan. Folehavens Helhedsplan skal til afstemning 
på et ekstraordinært afdelingsmøde 14. Oktober 2021.

Før afstemningen har du mulighed for at sætte dig godt ind i 
projektet. 
•	 I ”Temaavisen august 2021” kan du læse om Helhedsplanens 

indhold, økonomi, tidsplan, genhusning, tagboliger og 
sammenlagte boliger. 

•	 Du kan stille spørgsmål til både åbent hus og informationsmøder. 
•	 De boligsociale medarbejdere vil hjælpe til med at fortælle 

om Helhedsplanen i forbindelse med deres daglige arbejde i 
afdelingen.

Helhedsplanen har opbakning fra 3B’s organisationsbestyrelse,
fra Københavns Kommune og støttes af Landsbyggefonden.

Vi glæder os til at se dig til åbent hus, informationsmøde og til
det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. oktober 2021.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Du kan se hvad Helhedsplanen indeholder i den 
omdelte ”Temaavis september 2021” eller læse 
temaavisen på Folehavens hjemmeside på: 
www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

Tidsplan frem til afstemningen
  1. sep. 2021   Beboerne modtager temaavis og folder

  6. sep. 2021   Åbent hus kl.  17-20 
     Mulighed for at stille spørgsmål til   
     rådgivere, genhusning mm. 

  8. sep. 2021   Åbent hus kl. 11-14 
     Mulighed for at stille spørgsmål til   
     rådgivere, genhusning mm. 
 
22. sep.  2021   Informationsmøde kl. 19-21
     Detaljeret gennemgang af helhedsplanen  
     med god tid til spørgsmål
  
23. sep.  2021   Informationsmøde kl. 13-15
     Detaljeret gennemgang af helhedsplanen  
     med god tid til spørgsmål

14. okt.  2021   Ekstraordinært afdelingsmøde kl. 19 
     Afstemning om Helhedsplanen

Beboerteamet står også klar til at svare på dine spørgsmål 
løbende. Du kan læse mere om Beboerteamet på bagsiden 
af folderen her.
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Hvad indeholder Helhedsplanen?
Helhedsplanen renoverer og fornyer vores boliger, bygninger og udearealer og indeholder alt dette:

Fornyelse af 
din bolig

•	 Efterisolering af gavle

•	 Nye badeværelser 

•	 Ny ventilation

•	 Nye radiatorer og termostater

•	 Nye vandinstallationer

•	 Udskiftning	af	afløb	og	faldstammer	i	bad

•	 Udskiftning af gamle faldstammer i køkken

•	 Udskiftning og opgradering af 
elinstallationer 

•	 Lydskodder	mod	trafikstøj	ved	Folehaven	
og Gl. Køge Landevej

•	 Kuldebrosisolering ved vinduer og altaner

•	 Mulighed for tilkøb af lydisolering af boliger

•	 Mulighed for tilkøb af nye køkkener

•	 Ny tagbelægning og solceller

•	 Efterisolering af tage 

•	 Nye indgangspartier

•	 Fornyelse af udearealer:

•	 Grønne udearealer med bedre 
opholdsmuligheder 

•	 Private haver til boliger i stueetagen

•	 Bedre belysning

•	 Bedre fortove, stier og indgange

•	 Skybrudssikring og LAR	(lokal	afledning	
af regnvand)

•	 Udskiftning af kloak                         
(udføres fremskudt før Helhedsplanen)

•	 Renovering og ombygning af fælleshus

•	 Renovering og energioptimering af 
varmecentral

Ny ventilation

Renovering af 
badeværelser

Udskiftning 
af tekniske 
installationer

Sikring mod 
trafikstøj

Efterisolering 
af gavle

Lydisolering 
af boliger

Fornyelse af 
Folehaven

•	 Nye sammenlagte familieboliger

•	 Nye familieboliger med forbedret 
tilgængelighed

•	 Nye tagboliger

Nye boliger i 
Folehaven

5V

2V

3V
4V

Tilgængelighed

Scan QR-koderne her og se 
videoer fra Helhedsplanen.
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Bæredygtighed som rød tråd 
i renoveringen
Holdet bag Helhedsplanen arbejder fokuseret på at komme 
med bæredygtige og grønne løsninger. 

Vi vil blandt andet efterisolere gavle og tage, optimere 
installationer, sørge for mindre ressource- og energiforbrug, 
bruge bæredygtige materialer, se på ladestandere til el-biler, 
solceller på tagene, øge biodiversiteten og skybrudssikre vores 
boligområde. 

Du kan læse mere om alle de bæredygtige tiltag i temaavisen, 
hvor du også kan deltage i en bæredygtig konkurrence.

Læs mere om helhedsplanen i den omdelte 
”Temaavis september 2021”. 
Du kan også læse Temaavisen på Folehavens 
hjemmeside på: 
www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

Nye boliger i Folehaven
Helhedsplanen giver afdelingen et tilskud af nye attraktive
boliger i forskellige størrelser.

Helhedsplanen indeholder tre typer nye boliger
•	 Sammenlagte familieboliger (59 stk.)
•	 Nye familieboliger - med forbedret tilgængelighed (79 stk.)
•	 Tagboliger (ca. 60 stk.)

Nye boliger - nye muligheder
De nye boliger, både de sammenlagte familieboliger, 
familieboliger med forbedret tilgængelighed og de nye 
tagboliger giver afdelingen et bredere boligudbud - med 
boliger i forskellige størrelser og af forskellige typer, som kan 
rumme unge som gamle, enlige som familier, og hvor der er 
mulighed for at blive i afdelingen i alle livets faser, selvom 
førligheden bliver nedsat eller hvis familien vokser. 

Hvem kan flytte ind i de nye boliger?
Sammenlagte familieboliger og nye familieboliger med 
forbedret tilgængelighed vil i første omgang blive tilbudt de 
beboere, som allerede bor i de pågældende boliger. 
Såfremt ingen af de nuværende beboerne ønsker den nye 
bolig, f.eks. en større sammenlagt bolig, er den ledig til en ny 
beboer.

Reglerne for udlejning af de nye boliger vil blive gennemgået 
for beboerne på informationsmøderne og til afstemningen.
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BLOK 6-10, 12, 26, 27 og 28

I stueetagen i alle blokkene ved 
Folehaven udføres nye familieboliger 
med forbedret tilgængelighed

BLOK 6 - 10

I gavle i blok 6 - 10 ved Frugthaven udføres 
sammenlægninger til nye 4-rums boliger

BLOK 23, 25 og 28
I de viste gavle udføres sammenlægninger 
til nye 2-rums til 4-rums boliger

Oversigtskort over nye boliger

BLOK 13-15
Ved Vinhaven udføres sammenlægninger af 
midt-for boliger til nye 4-rums og 5-rums boliger

BLOK 5
I blok 5 udføres udvalgte 
sammenlægninger til nye 
5-rums boliger

BLOK 16-21
Der udføres nye tagboliger i blandede 
størrelser fra 2-rums til 5-rums boliger

BLOK 6 og 7

Der udføres sammenlægninger af 
tilbageværende supplementsrum til 
nye 3-rums og 4-rums boliger

Nye familieboliger med 
forbedret tilgængelighed 

Nye sammenlagte 
familieboliger 

Nye tagboliger 
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Eksempel på efterisolering af gavl 
med nyt murværk og klatreplanter

Eksempel på nyt gårdrum Eksempel på nyt badeværelse

Eksempel på nyt indgangsparti 
med ny belysning
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Eksempel på indretning 
af ny tagbolig

Eksempel på nyt badeværelse
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Huslejestigning
Renoveringsarbejderne medfører en huslejestigning. 

Renoveringssagen er økonomisk set delt op i to projekter:
•	 Helhedsplan 
•	 Kloakudskiftning 

Vores kloakker er i meget dårlig stand og skal udskiftes 
hurtigst muligt, forud for Helhedsplanen. 
Derfor har kloakudskiftningen sit eget budget og sit eget 
afstemningspunkt.

Budget, samlet anskaffelsessum

Helhedsplan                910 mio. kr.
Kloakudskiftning           74 mio. kr.

I	alt,	samlet	anskaffelsessum		 	 			 984 mio. kr. 

Samlet huslejelejestigning for 
Helhedsplan og kloakudskiftning:

Nuværende husleje     810 kr./m²/år. 

Fremtidig husleje med 
Helhedsplan og kloakudskiftning          1063 kr./m²/år

 

Huslejestigning: 253 kr./m²/år

Afstemning
Der stemmes om renoveringssagens to projekter:  
•	 Helhedsplan 
•	 Kloakudskiftning

Afstemning nr 1
Helhedsplan

Der stemmes om en lejestigning på 190 kr./m²/år 

Afstemning nr 2
Kloakudskiftning

Der stemmes om en lejestigning på 63 kr./m²/år 

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at der stemmes JA til 

begge afstemningspunkter, Helhedsplan og kloakudskiftning, 

med en samlet huslejestigning på 253 kr./m²/år. 
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Du kan læse mere i den omdelte ”Temaavis 
september 2021” eller læse temaavisen på 
Folehavens hjemmeside på: 
www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

Beregning af huslejestigning pr. måned
Sådan påvirker Helhedsplan og kloakudskiftning din husleje:

Huslejestigningen for kloakken træder i kraft allerede, når 
den er gennemført, ca. år 2023.

Huslejestigningen for den resterende helhedsplan træder i 
kraft etapevis, når byggearbejderne i din bolig er gennemført.
Boligerne renoveres i etaper henover årene 2024-2027.

Eksempler på månedlig husleje: 

Boligstr., m²   Nuværende      Husleje-        Fremtidig
    husleje      stigning        husleje

   48 m²   3.240 kr.      1.012 kr.        4.252 kr.

   75 m²   5.063 kr.      1.581 kr.        6.644 kr.

   85 m²   5.738 kr.      1.792 kr.        7.530 kr.

   96 m²   ny sammenlagt bolig        8.504 kr.

 111 m²   ny sammenlagt bolig        9.833 kr.
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Genhusning
Renoveringsarbejderne i boligerne vil være til stor gene for 
beboerne, mens de står på, da der bl.a. skal udføres nye 
baderum og ny ventilation i alle rum.
Det er ikke muligt at bo i boligerne, imens renoveringen af
boligerne udføres og du skal derfor genhuses.

Principperne for genhusning:
Alle beboere skal genhuses enten ved permanent eller 
midlertidig genhusning:

•	 Beboere der bor i en af de kommende sammenlagte boliger 
(59 stk.) eller tilgængelighedsboliger (79 stk.) som skal 
ombygges, kan vælge enten at blive midlertidigt genhuset og 
flytte	tilbage	til	den	udvidede	bolig,	eller	at	blive	permanent	
genhuset i en anden bolig. Hvis det er muligt, og det er et 
ønske fra beboeren, kan det være i afdelingen Folehaven.  

•	 Beboere i de øvrige boliger (770 boliger) skal midlertidigt 
genhuses. 

Genhusningsteamet – hjælp og informationer
Genhusningsteamet i KAB vil hjælpe dig med din genhusning.
Vi	hjælper	alle	med	at	finde	en	genhusningsbolig,	med	mindre
du ønsker at genhuse dig selv f.eks. ved en god ven eller i dit
sommerhus.
Du vil blive inviteret til informationsmøder omkring din
genhusning, og får mulighed for personlig samtale med 
genhusningsteamet.

Byggeprocessen 
og beboerinformation
Kloakken udføres først
Kloakken skal udføres hurtigst muligt forud for helhedsplanen, 
da den er i meget dårlig stand. 
Mens kloakken udføres fra januar 2022 – januar 2023 skal 
Helhedsplanen tegnes og planlægges. 

Det tager ca. 6-8 uger at udskifte kloakken for en blok. 

Helhedsplanen udføres i 2024-27
Når rådgiverne har tegnet projektet for helhedsplanen, skal det 
udbydes,	så	vi	kan	finde	en	entreprenør,	der	kan	udføre	
projektet. 
Helhedsplanen udføres i 2024 -2027. Det er først her 
håndværkerne skal ind i boligerne og arbejde – og beboerne 
skal forlade deres bolig og genhusningen starter. 

Information og hjælp mens der bygges
Beboerne vil hele tiden løbende blive informeret om hvad der 
skal ske hvornår, og når en renovering går i gang vil der være 
meget tydelige varslinger i op til 6 måneder inden byggestart, 
så alle er klar til renoveringen – både beboerne og 
ejendomskontoret. 

Mens der bygges vil der være ansat ekstra personale (udover 
genhusningsteamet), som kun er tilknyttet byggesagen, som 
vil være behjælpelige med beboerhenvendelser mv. 

Beboerne godkender helhedsplanen
Kommune og LBF godkender helhedsplanen

Helhedsplanen tegnes og projekteres

Der indhentes priser fra entreprenører
Kloakken renoveres

Kommune  og LBF godkender priserne

Renoveringen udføres

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Anslået tidsplan
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Husleje-
stigning

   270 kr./m²/år 

Helhedsplanen og kloak indeholder:
•	 Nye tage med solceller og efterisolering
•	 Efterisolering af gavle
•	 Nye badeværelser
•	 Nye	vand-	og	afløbsinstallationer
•	 Nye radiatorer og termostater
•	 Udskiftning af elinstallationer
•	 Opgradering af elforsyning
•	 Ny ventilation
•	 Renovering og opgradering af varmecentraler
•	 Udskiftning af kloak
•	 Nye indgangspartier
•	 Renovering og ombygning af fælleshus
•	 Fornyelse af udearealer:
•	 Grønne udearealer med bedre 

opholdsmuligheder
•	 Bedre belysning
•	 Bedre fortove, stier og indgange
•	 Skybrudssikring og LAR

•	 Nye sammenlagte familieboliger
•	 Nye familieboliger med tilgængelighed
•	 Nye tagboliger

Renovering uden støtte indeholder:
•	 Nye tage
•	 Efterisolering af gavle
•	 Udskiftning af kloak
•	 Nye	vand-	og	afløbsinstallationer
•	 Udskiftning af elinstallationer
•	 Opgradering af elforsyning

Renovering
for

380 mio. kr.

HVIS DU STEMMER NEJ

Renovering
for

984 mio. kr.

HVIS DU STEMMER JA

Husleje-
stigning

   253 kr./m²/år 

Hvad sker der, hvis helhedsplanen 
ikke stemmes igennem?
Almene boligafdelinger har ansvar for at vedligeholde deres 
afdeling. I Folehaven er der en lang række renoveringsopgaver, 
der skal laves, uanset om vi får en helhedsplan eller ej. 

Som det ses på siden her, vil beboerne komme til at betale 
mere for færre renoveringer uden en helhedsplan. Derudover vil 
renoveringerne forventeligt blive én efter én i stedet for som en 
samlet renoveringssag, og uden støtte fra Landsbyggefonden.
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Hej! 
Vi er det nye beboerteam 
Nogle af jer kender os måske fra Mit Kvarter. Avisen her indeholder mange informationer, og 
måske sidder du tilbage med nogle spørgsmål eller tanker, du har brug for at vende, når du 
har læst den. Så ræk ud til os, vi står til rådighed for både spørgsmål, ideer, bekymringer 
og snak. Derudover kommer vi ud og hilser på i de opgange, der får nye familieboliger med 
forbedret tilgængelighed, sammenlagte boliger eller tagboliger. 

Find os på Kontoret, Frugthaven 14 (over for Brugsen), mandag kl. 10-13, onsdag kl. 17-19 
og torsdag kl. 13-17. Ellers ring eller skriv til Maja: 31330759/maped@kab-bolig.dk eller 
Monika: 23 84 40 07/mofr@kab-bolig.dk for at lave en aftale

PS. Har du lyst til at udbrede kendskabet til den fysiske helhedsplan blandt dine naboer? 
Så meld dig på holdet som beboerambassadør. Vi holder info- og opstartsmøde onsdag 
d. 8. september kl. 17, Kontoret, Frugthaven 14 (over for Brugsen).

Maja Monika Maria Ann Mette


