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Hvor står vi med Helhedsplanen?

Arbejdet med den fysiske helhedsplan har været en lang proces, 
men nu er vi ved målstregen, og vi kan med glæde fortælle, 
at vi har en plan, vi kan stå ved. Der er sat økonomi og ikke 
mindst navn på de ting, som skal med i planen, og nogle 
projekter skal simpelthen udføres nu, inden kommunen griber 
ind. 

Beboernes input
Arbejdet med helhedsplanen har strakt sig over knap 10 
år. Beboerne og afdelingsbestyrelsen har været med på 
dialogmøder. De er kommet med idéer og bekymringer, som der 
skulle tages højde for i Helhedsplanen. Afdelingsbestyrelsen har 
også haft krav til rådgivere og arkitekter i forhold til planen, og 
mange af vores forslag kan nu blive til virkelighed. 

Bæredygtighed og økonomi
Et af de vigtigste elementer for os har været bæredygtighed. 
Vi kan ikke tillade os at bruge næsten 1 milliard kroner på 
renovering uden at tage højde for/respektere co²-regnskabet. 
Det er vores overbevisning, at fremtidens teknologi skal være 
en del af renoveringen; her taler vi om jordvarme, solcelletage, 
el-ladestandere og optimering af vores infrastruktur. Et 
andet fokusområde har været økonomien - at vi lejere efter 
moderniseringen forsat har mulighed for at bo her.

Nødvendige arbejder
I temaavisen kan du meget nemt sætte dig ind i Helhedsplanen 
og få overblik over de ting, som skal laves næsten uanset, hvad 
vi stemmer. 
Det kommer næppe som en overraskelse, at kloakkerne, som 
er 70 år gamle, skal fornyes. Vores varme, vand og elforsyning 
skal være moderne og leve op til nutidens krav.
Det er din lejlighed og vores fælles boligområde så længe, vi 
bor her, men vi skal passe på bygninger og lejemål, så også 
vores børn og børnebørn har et sted og bo, når den tid kommer. 

Nye boliger til Folehaven
Det har været et ønske at kunne tilbyde nogle større 
familieboliger, samt at forbedre de mest utidssvarende boliger. 
Og så skal vi også etablere nogle familieboliger med forbedret 
tilgængelighed, som gør det muligt at blive boende i kvarteret, 
hvis man skulle miste evnen til at gå på trapper.

Genhusning er desværre uundgåelig
Når opgaverne i et lejemål bliver tilstrækkeligt omfattende, 
vil det være nødvendigt at genhuse beboerne. Det vil du høre 
meget mere om og få god hjælp til.

Din beslutning som beboer
Nu står vi så med en plan, og vi lægger valget i dine hænder. 
Valget er dog ikke så lige til, fordi der uanset hvad er en række 
ting, som skal laves, med eller uden en helhedsplan.
Du er muligvis imod nogle af ændringerne i Helhedsplanen. 
Men hvis du stemmer ja til Helhedsplanen, siger du også ja til 
et kontant tilskud på kr. 350 millioner kr. fra Landsbyggefonden 
(som administrerer de almene lejeres opsparing). Disse penge 
vil vi bruge til nye badeværelser, isolerede gavle, og ventilation 
i boligerne, samt mere spændende gårdrum. Pengene fra 
Landsbyggefonden kan ikke bruges på vedligeholdelse, 
som kloakken tæller under, men alene til forbedringer og 
moderniseringer.

Hvorfor overhovedet renovere?
Nogen har spurgt, kan vi ikke bare være ligeglade, det holder 
nok så længe vi bor her?
Det kan man godt mene, men man skal bare vide, at der så er 
andre, som tager beslutningerne for os. Det er nemlig et krav at 
udføre nogle vedligeholdelsesprojekter og renoveringer, for at 
bygningerne ikke forfalder. Uden Helhedsplanen, skal vi betale 
for de renoveringer over vores driftsbudget. 
Huslejen kommer altså til at stige – uanset hvad. Så et nej 
til Helhedsplanen er et nej til en stor pose penge, et nej til 
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Tidsplan frem til afstemningen
  1. sep. 2021   Beboerne modtager temaavis og folder

  6. sep. 2021   Åbent hus I 
     Mulighed for at stille spørgsmål til rådgivere,  
     genhusning mm. 

  8. sep. 2021   Åbent hus II 
     Mulighed for at stille spørgsmål til rådgivere,  
     genhusning mm. 
 
22. sep.  2021   Informationsmøde I
     Detaljeret gennemgang af helhedsplanen med  
     god tid til spørgsmål .  

23. sep.  2021   Informationsmøde II
     Detaljeret gennemgang af helhedsplanen med  
     god tid til spørgsmål .

14. okt.  2021   Ekstraordinært afdelingsmøde   
     Afstemning om Helhedsplanen

Beboerteamet står også klar til at svare på dine spørgsmål 
løbende. Du kan læse mere om Beboerteamet på side 101 
bagerst i Temaavisen.

tidssvarende renoveringer og et nej til nogle mere indbydende 
gårdrum. Og så kan vi lige så godt få noget kvalitet og 
fremtidssikring i vores boliger og boligområde uden at skulle 
sælge vores grønne områder fra for at skaffe økonomi til 
planen. 

Læs avisen og kom til møderne
Vi kan kun opfordre til at læse temaavisen, så vi alle ved, hvad 
der er på spil, når vi skal stemme. Temaavisen skal også læses, 
så man kan stille spørgsmål til nogle af de dialog- og cafemøder, 
som kommer i august. 

God fornøjelse med læsningen, vi håber at se jer til de 
kommende møder.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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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
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Spisekøkken i ny sammenlagt bolig Eksempel på nyt gårdrum

Ny efterisoleret gavl Eksempel på nye badeværelser
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Derfor laver vi en Helhedsplan
 
3B Folehaven er knap 70 år, og bygningerne er nedslidte. De 
skal renoveres nu. 

Som almen boligafdeling har vi pligt til at vedligeholde vores
bygninger, og som beboere i afdelingen, er det os, der skal
betale for det gennem huslejen.

Gennem Landsbyggefonden har vi mulighed for at få økonomisk
støtte til renoveringen ved at lave en helhedsplan. 
Landsbyggefonden er de almene boligforeningers samlede
opsparing, som vi betaler til via vores husleje. 

For at få støtte fra Landsbyggefonden til renoveringen er der
nogle krav, vi skal leve op til. Vi skal fremtidssikre boligerne, så
de er tidssvarende, sunde og holder langt ud i fremtiden. Vi skal
ikke kun se på enkelte kritiske renoveringer, men forholde os til 
helheden. Deraf navnet helhedsplan.

Kort sagt, vi kommer ikke uden om renoveringer og 
huslejestigninger, uanset om vi får en helhedsplan eller ej. Men 
med en helhedsplan bliver huslejestigningerne mindre, vi får 
flere renoveringer, og de bliver udført samlet i stedet for en 
efter en. 

Helhedsplanens er blevet til ved at se på disse 
temaer:

- Byggetekniske udfordringer og kritiske renoveringer
Vores boliger trænger til at blive sat i stand. Både udvendigt og 
indvendigt. Nogle renoveringer er kritiske nu. Det skal vi have 
gjort noget ved, så vores boliger holder mange år ud i fremtiden.
 
- Ønsker fra beboerne
På beboerworkshop og dialogmøder har vi hentet behov og
ønsker fra beboerne. Blandt de mange ønsker kan bl.a. nævnes 
ønske om flere større boliger, bedre varmekomfort, forbedring 
af skimmelproblemer samt bedre og tryggere belysning på 
udearealerne - bare for nævne nogle ønsker.
Herudover har afdelingsbestyrelsen helt fra starten deltaget
aktivt i arbejdet med indholdet i Helhedsplanen. Processen 
med at imødekomme ønsker fra beboerne vil fortsætte efter 
afstemningen, så beboerne fortsat kan sætte deres præg på 
helhedsplanen.
   
- Fremtidssikring
Fremtidssikring indebærer, at vi skal sørge for at afdelingen 
fungerer godt nu og ud i fremtiden - både byggeteknisk, 
driftsmæssigt, økonomisk og socialt. Det betyder at 
renoveringen, og de løsninger der vælges, skal udføres med 
særlig fokus på drift og lang holdbarhed. Det betyder også 
at afdelingens boligindretning og boligsammensætning skal 
vurderes og forbedres, så 3B Folehaven forsat ud i fremtiden vil 
være en attraktiv boligafdeling med et varieret udbud af boliger, 
som følger med tiden.
 
- Anbefalinger fra Landsbyggefonden og kommunen
Landsbyggefonden støtter og udvikler almene boligafdelinger. 
Under udarbejdelsen af Helhedsplanen har der løbende været 
dialog med Landsbyggefonden og kommunen. Det er for at sikre, 
at vi kan få den størst mulige støtte til renoveringen.
 
Sagt på en anden måde, så er ambitionen med Helhedsplanen,
at vi skal have gode, sunde og tidssvarende boliger i attraktive
omgivelser, hvor fællesskaber kan trives – og huslejen er rimelig. 

Foto fra workshop 
om Helhedsplanen
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Flere bygningsdele i vores bebyggelse er alvorligt nedslidte. Det 
er kritisk at få dem renoveret, for at undgå følgeskader, som 
vandskader eller faldstammelækager. 
Flere af vores boliger har ikke et optimalt indeklima, både i forhold 
til varmekomfort og problemer med skimmelsvamp. Derudover er el-
installationerne utidssvarende og utilstrækkelige.

Tag: Vores tage er nedslidte og utætte. De eksisterende tage med 
bølgeplader skal udskiftes til nye tage med naturskifer, i tråd med 
den oprindelige arkitektur.

Gavle: Gavlene mangler isolering. Det giver nogle meget kolde 
ydervægge og problemer med skimmelsvamp i gavlboligerne. 
Gavlene skal have ekstra isolering og en ny ydervæg. 

Kloakker: Vores kloakker er nedslidte og skal renoveres. Kloakkerne 
skal også sikres mod rotter, som er et stort problem lige nu. 

El: Vores el-installationer er umoderne og kan ikke trække det antal 
el-apparater, man har i en moderne husholdning. El-forsyningen skal 
opgraderes og el-installationerne skal renoveres og udskiftes.

VVS: Afløb i badeværelser og flere steder også i køkkener er 
udtjente og skal udskiftes. Vandinstallationer i badeværelser og 
køkkener er udtjente og skal udskiftes. Radiatorer og termostater 
er utidssvarende og giver dårlig varmefordeling - disse skal også 
skiftes. 

Ventilation: Vi har problemer med skimmelsvamp i mange boliger. 
Skimmelsvamp opstår, fordi vi ikke ved almindelig udluftning kan 
sikre en tilstrækkelig udskiftning af luft i boligen. Den eneste gode 
løsning er at installere et mekanisk ventilationsanlæg, som vil give et 
sundt indeklima. 

Læs mere under de detaljerede beskrivelser af emnerne på de 
følgende sider.

Nedslidt tagbelægning Tæret vandrør med 
skimmelsvamp

Varmefotografering viser 
kuldebro ved gavl

Skimmelsvamp ved 
gavlvæg

Utidssvarende elinstallation

Tæret faldstamme

Kritiske renoveringer

Slidte vandrør fyldt med 
kalk og rust

Gennemtæret gulvafløb og 
opfugtet terrazzogulv
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Bæredygtighed som rød tråd 
i renoveringen
Når vi skal i gang med en renovering af denne størrelse, vil vi gerne 
gøre det bæredygtigt. Derfor arbejder holdet bag Helhedsplanen med 
bæredygtige løsninger, som er beskrevet nærmere her i temaavisen. 
Du kan se konkrete eksempler på de bæredygtige løsninger på 
modsatte side.

Derudover ser vi på muligheden for at lave et energifællesskab med 
naboerne i Folehavekvarteret, hvor vi kan få udnyttet energi og 
ressourcer bedre i fællesskab. 

Certificering af bæredygtighed
I byggeri og anlæg er ”DGNB” den højeste standard inden for 
bæredygtighed. Københavns Kommune ønsker også at fremme 
bæredygtighed og stiller nu krav om, at store renoveringsprojekter skal 
DGNB-certificeres. 
Helhedsplanen er udvalgt til at være et foregangsprojekt inden for 
bæredygtighed og DGNB, og bliver derved Københavns første og 
landets største bæredygtigheds-certificerede Helhedsplan.

DGNB-certificering
DGNB er et styringsværktøj til bæredygtigt byggeri, som sikrer, at 
ideen om at bygge bæredygtigt, føres ud i livet og bliver til konkrete 
bæredygtige tiltag og konkret brugsmæssig værdi for beboerne.

Bæredygtighed i denne sammenhæng ser på særligt 3 dimensioner, 
som skal være i indbyrdes balance:

Økonomisk bæredygtighed betyder, at man træffer fornuftige 
økonomiske valg, både på den korte og den lange bane.

Social bæredygtighed sætter standarden for komfort, indeklima, 
daglysforhold, arkitektonisk kvalitet, tilgængelighed, fællesskab og 
tryghed m.m.

Miljømæssig bæredygtighed omhandler, kort sagt, at minimere 
eller forbedre byggeriets miljøpåvirkninger, herunder også ved 
byggematerialernes produktion, under byggeriets udførelse og i hele 
byggeriets levetid.

Bæredygtig skattejagt!
Find både de grønne og de hvide 
”bæredygtigheds-blomster” i avisen her og tæl hvor 
mange der er! Også på forsiden!

Svar afleveres til afdelingskontoret senest 4.10.2021 
Skriv: antal bæredygtigheds-blomster, navn og adresse.

Vi trækker lod blandt de rigtige svar om et 
Gavekort på 1000 kr. til økofamilien.dk
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Solceller
på tage

Efterisolering
af tage Lade-

standere

Holdbare 
løsninger

Mindre
ressource-

forbrug

Lavere
energi-
forbrug

Bæredygtige 
materialer

Optimerede 
installa-
tioner

BÆREDYGTIGE
VÆRKTØJER

Efterisolering 
af gavle

Bio-
diversitet 

Skybruds-
sikring

Solceller på tage 
Vi sætter solceller 

på tagene, og 
laver bæredygtig 

strøm til vores nye 
ventilationsanlæg, 
varmecentraler og 

fælles belysning.

Ladestandere
Vi forbereder installationer til 

ladestandere til el-biler, så det 
bliver nemmere at have en el-bil 

og vi er med til at sætte gang i 
den grønne omstilling.

Biodiversitet
Vi fornyer 

udearealerne og 
beplantningen, så 

planter og dyr trives 
og sikrer miljøbalance 

i vores omgivelser.

Skybrudssikring og LAR 
Vi laver skybrudssikring og lokal 

afledning af regnvand. Det forhindrer 
oversvømmelser og vandskader, og vi undgår 

unødigt ressourcespild. Det medvirker til 
øget biodiversitet og giver oplevelser i 

udearealerne.

Bæredygtige materialer 
Vi renoverer med fokus på bæredygtige 
materialer. Vi vælger materialer med lang 
levetid, som ikke kræver unødigt ressource- og 
energiforbrug, hvor udledningen af 
drivhusgasser mindskes og ordentlige arbejds- 
og miljøforhold sikres - også under produktionen.

Efterisolering 
Vi efterisolerer gavlene. 
Det medvirker til at fjerne 
skimmelproblemer, giver 
bedre komfort, mindre 
energiforbrug 
og lavere 
varmeregning.

Optimerede installationer 
Vi renoverer varmecentralerne og forbedrer med nye 
komponenter, der er optimeret til effektiv drift med lavt 
energiforbrug. Vand- og varmeinstallationer udskiftes 
og forbedres for effektiv drift og lavere forbrug. 
Det giver bedre komfort, lavere ressource- og 
energiforbrug, og besparelse på 
varme- og forbrugsregningen.

Mindre ressoruce- 
og energiforbrug
Vi renoverer med fokus 
på at minimere ressoruce- 
og energiforbrug, når der 
bliver bygget og når vi bor 
der. Det er godt for klimaet 
og giver lavere varme- og 
forbrugsregninger.
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FORNYELSE AF DIN BOLIG

• Efterisolering af gavle

• Nye badeværelser 

• Ny ventilation

• Nye vandinstallationer 

• Nye radiatorer og termostater

• Udskiftning af afløb og faldstammer i bad

• Udskiftning af gamle faldstammer i køkken

• Udskiftning og opgradering af elinstallationer 

• Udskiftning af installationer i køkkener

• Mulighed for tilkøb af nye køkkener

• Lydskodder mod trafikstøj ved Folehaven og Gammel Køge Landevej

• Mulighed for tilkøb af lydisolering af boliger

• Kuldebrosisolering ved vinduer og altaner

Ny ventilation

Renovering af 
badeværelser

Udskiftning 
af tekniske 
installationer

Sikring mod 
trafikstøj

Efterisolering 
af gavle

Lydisolering 
af boliger
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Efterisolering af gavle Nyt murværk
200-250 mm ny isolering
Eksisterende facade

Skimmelsvamp

Kuldebroer

Vi har hyppige skimmelproblemer 
i gavlboliger i afdelingen, pga. de 
store, kolde, uisolerede vægflader 
ved gavlene. Det bruger afdelingen 
mange penge på at håndtere 
løbende. Derfor er der behov for en 
permanent løsning.

Det håndteres bedst ved udvendig 
efterisolering kombineret med 
ventilation. Efterisolering hæver 
overfladetemperaturen indvendigt 
og ventilation fjerner fugten. Så kan 
skimmelsvampen ikke gro.

Efterisoleringen udføres med 
200-250 mm mineraluld med nyt 
murværk uden på. 

Eksisterende gavle i Folehaven

Efterisolering giver bedre 
komfort, mindre energiforbrug 
og lavere varmeregning
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Eksisterende gavle i Folehaven

Ny gavl med diagonalt murværksrelief
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Gavle med murværksmønstre og klatreplanter

Identitet
Det nye murværk på gavlene kommer til at have den samme gulgrå farve som resten 
af bygningerne. For at skabe mere lokale kendetegn og særlig identitet, får gavlene 
forskellige relieffer. 
Derudover bliver der plantet klatreplanter ved nogle af gavlene, som vil være med til at 
øge biodiversiteten. 

Mursten har lang holdbarhed 
og patinerer smukt over tid.

Begrønning af gavle medvirker 
til øget biodiversitet

Eksempler på murværksmønstre og klatreplanter
16



Ny gavl med vandret murværksmønster og klatreplanter

Eksempler på murværksmønstre og klatreplanter
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Nye badeværelser

Nyt badeværelseNuværende badeværelse

Mange af de tekniske installationer i badeværelserne (dvs. faldstammer, gulvafløb og vandinstallationer) er nedslidte og skal 
udskiftes. Siden arbejdet er så omfattende, giver det mening at renovere hele badeværelset. 

Du får et helt nyt badeværelse med en nutidig indretning (inden for samme 4 vægge), gulvvarme og trinlydisoleret gulv, 
nye skjulte installationer, væghængt toilet, skabsplads, separat bruseniche med glasvæg og mekanisk ventilation. De nye 
ventilationskanaler bliver skjult over et nedhængt loft.
Du får også får mulighed for at vælge vægfliser og gulvklinker fra udvalgte ’flisepakker’ med forskellige farvenuancer.

Nogle badeværelser er renoveret som en kollektiv råderetssag. Disse baderum skal også moderniseres når helhedsplanen 
gennemføres.  Du kan læse mere om dette under Økonomi sidst her i temaavisen.  

Eksempel på typisk badeværelse uden vindue
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• Mekanisk ventilation

• Gulvvarme

• Hygiejnisk væghængt toilet

• Separat bruseniche 

• Installationer og cisterne skjules bag forsatsvæg

• Indbygget skab

• Beboervalg på fliser og klinker

• Forbedret lydisolering ved gulv og installationer

Nyt badeværelse uden vindue
Sådan kan dit badeværelse komme til at 
se ud. Illustrationen er et eksempel og er 
vejledende. 

De nye installationer i badeværelserne 
kommer til at spare vand og energi, og 
vil give lavere vandregning

Nedhængt loft skjuler ventilationskanaler 
og giver mulighed for indbygget belysning
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Nyt badeværelseNuværende badeværelse

Nye badeværelser
Eksempel på typisk badeværelse med vindue
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Nyt badeværelse med vindue

• Mekanisk ventilation

• Gulvvarme

• Hygiejnisk væghængt toilet

• Separat bruseniche 

• Installationer og cisterne skjules bag 
forsatsvæg

• Håndvask med skab

• Beboervalg på fliser

• Forbedret lydisolering ved gulv og 
installationer

• Vindue udskiftes til fugtsikkert 
hvidmalet alu-vindue i samme stil som 
øvrige vinduer

Sådan kan dit badeværelse komme til at 
se ud. Illustrationen er et eksempel og er 
vejledende. 

Nedhængt loft skjuler ventilationskanaler 
og giver mulighed for indbygget belysning
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• Ny ventilation mod fugt og skimmel

• Ventilationsanlæg placeres i tagrummet

• Brugt luft udsuges fra køkken og bad

• Frisk luft indblæses i stue og værelser

• Den friske luft forvarmes med varmegenvinding for at mindske trækgener

Fugt og skimmel Godt indeklima

Ny ventilation

Flere boliger i vores afdeling er plaget af problemer med skimmelsvamp ved 
ydervægge og i badeværelser. Dette skyldes typisk manglende ventilation. 
Derfor skal alle boligerne have en mekanisk ventilation. 

Den nye ventilation suger luften ud i køkken og badeværelse, og blæser 
frisk, forvarmet luft ind i stue og værelser. Luften der indblæses er 
forvarmet for at minimere trækgener. 

Ventilationen er med varmegenvinding, 
hvor energien fra den brugte, varme luft 
genbruges til at opvarme den friske luft. 
Ventilationen er med til at opvarme boligen, 
og medvirker til en mindre varmeregning.
Solceller leverer bæredygtig strøm til 
ventilationsanlægget.

22



Eksempel på ventilationsløsning

Her er et bud på hvordan ventilationsløsningen bliver:

Vi forventer at ventilationsanlæggene bliver placeret på 
loftet, og betjener alle boliger i en eller flere opgange.

Fra anlægget føres kanaler for frisk luft og brugt luft 
ned gennem boligerne.
Kanalerne kan placeres i entréen, f.eks. i en 
del af garderobeskabet, eller hvor det er mest 
hensigtsmæssigt i forhold til lejlighedens 
indretning. Dette vil blive endeligt besluttet i den 
videre fase, ligesom det vil blive undersøgt, om 
ventilationskanalerne kan placeres i affaldsskakten.

Her fra føres der vandrette kanaler ud - friskluft 
kanaler føres ud til stue og værelser og 
udsugningskanaler føres ud til køkken og badeværelse. 
Kanalerne placeres over et nedhængt loft i entréen. 
Den forventede loftshøjde i entréen er 225 - 230 cm.

I badeværelset forventes udsugningskanalen at blive 
ført frem til over bruseområdet, hvor det fungerer mest 
optimalt. Der forventes ligeledes et nedhængt loft i 
badeværelset. Den forventede lofthøjde i badeværelset 
er 225 - 230 cm.

I køkkenet føres udsugningskanalen skjult over 
overskabene frem til en ny emhætte.

I stue og værelser opsættes højtsiddende, 
vægmonterede friskluftarmaturer, som søger for indtag 
af frisk, forvarmet luft.

OPGANG

Nedhængt loft 

Nedhængt 
loft 

Signatureforklaring

Lodrette ventilationskanaler

 Vandrette ventilationskanaler

Nedhængt loft 

Nedhængt 
loft 

Signatureforklaring

Lodrette ventilationskanaler

 Vandrette ventilationskanaler

Nedhængt loft 

Nedhængt 
loft 

Signatureforklaring

Lodrette ventilationskanaler

 Vandrette ventilationskanaler

Lodret friskluftkanal

Lodret udsugningskanal

Vandret friskluftkanal

Vandret udsugningskanal

Nedhængt loft 

Nedhængt 
loft 

Signatureforklaring

Lodrette ventilationskanaler

 Vandrette ventilationskanaler

Nedhængt loft 

Nedhængt 
loft 

Signatureforklaring

Lodrette ventilationskanaler

 Vandrette ventilationskanaler
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Ældre radiatorer og utidssvarende termostater giver 
svingende varmefordeling i boligerne.

Radiatorer og termostatventiler udskiftes for at forbedre 
varmekomforten i boligerne. 

VVS - udskiftning og optimering

Afløbsinstallationer og faldstammer i badeværelser er 
nedslidte eller er mange steder renoveret uhensigtsmæssigt.
Flere steder er der ligeledes gamle, nedslidte faldstammer i 
køkkener.

Afløbsinstallationer og faldstammer i badeværelser samt 
gamle faldstammer i køkkener udskiftes. Det giver driftsikre 
installationer og nedsætter risikoen for utilsigtede lækager.

Vandinstallationerne i bad og køkken har ringe 
vandgennemstrømning pga. rust og kalk.

Vandrør og håndvask- og brusearmaturer udskiftes i bad 
og køkkener. Det øger komforten, mindsker muligheden for 
vandskader og giver driftsikre installationer med lavt energiforbrug.

Vandinstallationer, gulvafløb og faldstammer er generelt 
nedslidte og skal udskiftes. Flere steder er faldstammerne 
udskiftet tidligere. Men det er sket i mange små etaper, og 
løsningerne er ikke optimale.
Der vil blive gennemført en totaludskiftning af vandrør, 
håndvask- og brusearmaturer, udskiftning af faldstammer 
og afløb i vores badeværelser, samt gamle faldstammer i 
køkkenerne.

Varmerørene er generelt i god stand, men vores radiatorer 
og radiatorventiler er forældede og giver dårlig udnyttelse af 
varmen og dårlig varmefordeling.
Radiatorer og termostater vil blive udskiftet til nye.

Udfordringer i dag: Du får:

Optimering af installationer giver energi-
besparelse, besparelse på vandforbruget og 
lavere forbrugsregning

Eksempel på nyt 
køkkenarmatur

Eksempel på nyt 
brusesarmatur

Eksempel på ny 
termostat
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Elinstallationer - udskiftning og optimering

Elinstallationer i boliger er i meget varierende 
tilstand, mange steder med gamle stofledninger.

Elinstallationer i boliger renoveres og udskiftes.

Der er generelt mangel på stikkontakter i boliger. Boligerne opgrades med flere stikkontakter

Blokkene er generelt underforsynede med el Blokkenes elforsyning opgraderes, så boligerne kan 
levere strøm til et nutidigt forbrug.

Vores boliger har overvejende ældre elinstallationer, som 
er i meget varierende stand. Der er generelt mangel på 
stikkontakter.
Ældre elinstallationer vil blive udskiftet, og vores boliger vil 
blive opgraderet med flere stikkontakter.

Elforsyningen i vores blokke er gammel, slidt og utilstrækkelig. 
De steder hvor det står værst til, skal man slukke for ovnen, når 
man vil tænde for hårtøreren.
Derfor opgraderes blokkenes elforsyning, så vores boliger kan
levere strøm til et nutidigt forbrug.

Udfordringer i dag: Du får:

Eksempel på nye 
stikkontakter

Eksempel på ny 
stikkontakter
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Udskiftninger af installationer i køkkener

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 
køkken i forbindelse med renoveringen.

Mulighed for tilkøb af nyt køkken
Hvis der er beboere, der ønsker det, vil der blive mulighed for 
at  tilkøbe udskiftning af eksisterende køkken til et nyt køkken i 
forbindelse med renoveringen. 
Køkkenudskiftningen vil blive udført som et individuelt 
moderniseringsarbejde, og vil blive betalt over huslejen.

Alle beboere vil blive kontaktet. 
Huslejestigning for et nyt køkken er ca. 450 kr. / md. i 20 år. 

Eksempel på 
nuværende 
køkken
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Lydskodder mod trafikstøj

Mange af afdelingens bygninger ligger ud mod Folehaven og Gammel Køge 
Landevej. Begge veje støjer meget, og det kan høres i boligerne. 
For at afhjælpe larmen udefra, bliver lydskodder sat op i disse bygninger på 
vinduer i de soveværelser, som vender mod de to store veje. 

Lydskodderne er specielt udviklede til at få frisk luft ind i boligerne, mens larmen 
bliver udenfor. 

Arbejdet er allerede i gang, og bliver afsluttet som en del af Helhedsplanen med 
støtte fra Landsbyggefonden.

Tung trafik på Folehaven 
og Gammel Køge Landevej 
giver støjbelastede boliger

Lydisolering mod 
trafikstøj med lydskodder 
gør det muligt at få frisk 
luft med færre støjgener 
- det er social 
bæredygtighed og godt 
for helbreddet på mange 
planer
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Mulighed for tilkøb af lydisolering mellem boligerne

Lydisolerende tiltag
Folehaven er et gammelt og meget lydt byggeri. Nogle steder kan man høre tydeligt, at naboen 
hoster eller går rundt oven på. Det er en velkendt udfordring, også i andre byggerier opført på 
samme tid. Desværre er det meget dyrt at lave en grundig lydisolering af hele boligen og effekten 
ikke optimal. Derfor er en generel lydisolering ikke en del af helhedsplanen. 

Noget kan der dog gøres.
Erfaringer viser, at en del af problemet ofte skyldes utætte rørgennemføringer eller friskluftkanaler, 
som går op gennem boligerne - og det kan vi gøre noget ved. 
Ved udskiftning af vand- og afløbsrør, vil gennemføringer i etagedæk blive udført tæt, så lyden ikke 
kan vandre igennem. Eksisterende frisluftkanaler nedtages eller aflukkes, da de fremover ikke vil 
være nødvendige efter etablering af den nye ventilation. Så kan lyden ikke vandre i gennem disse.
Disse tiltag kan forbedre forholdene i nogen grad.

Mulighed for tilkøb
Du har også mulighed for at få lydisoleret dit soveværelse via din råderet. 

En kendt metode til i nogen grad at afhjælpe problemet med nabostøj er at opsætte forsatsvægge 
og nedhængte lofter. Det vil tage noget af støjen, men ikke det hele. Det tager desuden plads og 
lofthøjde fra de rum hvor det opsættes. Det nedhængte loft fylder ca. 12 cm og forsatsvæggen vil 
være ca. 10 cm tyk, som mistes i rumhøjde og rumbredde. 

Lydisolering i sammenlagte boliger
I nye sammenlagte boliger er der mulighed for at forbedre lydisoleringen yderligere ifm. f.eks. 
renoveringen af gulvene. Læs mere om sammenlagte og ombyggede boliger på side 64.

Lydisolering i nye tagboliger
Nye tagboliger vil overholde alle nutidige krav til lydisolering af boliger, og vil have en lydisolering 
af langt højere standard end de nuværende boliger - både for trinlyd og luftlyd.
Læs mere om nye tagboliger på side 90.

Uddrag fra byggeteknisk 
anvisning om lydisolering af 
bygninger som Folehaven

Mulighed for tilkøb af lydisolering af bolig
Hvis der er beboere der ønsker det, vil der blive mulighed for at tilkøbe lydisolering 
af boligen. Lydisoleringen vil blive udført som et individuelt moderniseringsarbejde, 
og vil blive betalt over huslejen.

Alle beboere vil blive kontaktet og spurgt om muligt ønske om tilkøb af lydisolering. 

Muligt tilkøb:
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Kuldebrosisolering - ved vinduer og altaner

Undersøgelse af glasparti ved altan med varmekamera
viser kulde omring glasparti

Undersøgelse af vindue med varmekamera
viser kulde omkring vindue

Vi har mange beboere som oplever, at det er koldt, og der er træk ved vinduer og 
glaspartier.
Det har vi fået undersøgt, og det tyder på, at vinduer og glaspartier ikke er blevet 
isoleret og fuget ordentligt.
Alle vinduer og glaspartier vil i forbindelse med Helhedsplanen blive isoleret og 
fuget, som de skal være.

Det vil blive undersøgt yderligere, om der skal gøres mere for at sikre, at der ikke 
er træk og kulde fra kuldebroer ved vinduer og altaner.

Udbedring af kuldebroer giver bedre 
komfort, lavere energiforbrug og mindre 
varmeregning
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FORNYELSE AF FOLEHAVEN

• Ny tagbelægning og solceller

• Efterisolering af tage 

• Nye indgangspartier

• Udskiftning af kloak

• Skybrudssikring og LAR (lokal afledning af regnvand)

• Fornyelse af udearealer:

• Grønne udearealer med bedre opholdsmuligheder 

• Bedre belysning

• Bedre fortove, stier og indgange

• Skybrudssikring og LAR (lokal afledning af regnvand)

• Fornyelse af fælleshus
• Renovering og energioptimering af varmecentral
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Ny tagbelægning og efterisolering af tage

Vores tage er nedslidte og skal udskiftes.
Oprindeligt var tagene belagt med eternitskifer.
Da det efter en del år begyndte at blive utæt, lagde man 
plader af bølgeeternit oven på. De er nu også nedslidte. 
Desværre har det vist sig, at det oprindelige tag indeholder 
asbest. 

Med tagudskiftningen fjernes begge lag tagplader og 
asbeststøv fjernes fra tagrummet på sikker vis.

På taget lægges et nyt tag med naturskifer, som med den 
rette vedligeholdelse, har en holdbarhed på over 100 år. 

Naturskifer har en smuk, levende overflade og vil være 
med til at fremhæve de oprindelige kvaliteter i Folehavens 
arkitektur.

Eksisterende tag med bølgeplader er nedslidte og skal udskiftes Ny tagbelægning med naturskifer

Naturskifer har en langholdbarhed og 
patinerer smaukt over tid.

Tagrummene bliver isoleret efter 
nutidge standarder med 400 mm 
mineraluld eller tilsvarende. Det vil 
nedbringe energiforbruget og giver 
besparelse på varmeregningen.
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Solceller på tage

Solceller på tage

Vi vil også bruge tagene til at 
opsætte integrerede solceller 
f.eks. som illustreret på siden 
her.

Solcellerne vil give bæredytig 
strøm til ventilationsanlæg, 
fællesbelysning, vaskerier og 
varmecentraler. 

Der bliver arbejdet på at 
udvide solcelleprojektet 
til også at kunne levere 
strøm til boligerne, samt at 
solcelleprojektet i Folehaven 
skal indgå i et energifællesskab 
med naboerne, hvor energi og 
ressourcer udnyttes bedre i 
fællesskab.

Solcellerne giver 
bæredygtig strøm til 
ventilationsanlæg, 
fællesbelysning, 
vaskerier og 
varmecentraler. 

Det nedsætter 
energiforbruget og 
giver besparelse på 
elregningen. 
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Nye indgangspartier

Vores indgangspartier er i dag bare overdækninger. Men de har potentiale til at give noget positivt til afdelingen.
Vi vil lave nye indgangspartier, som bliver et sted, hvor naboer mødes og falder i snak, så vi understøtter det gode fællesskab 
og skaber tryghed.
Indgangspartierne bliver lidt forskellige, så der kommer variation og særlige kendetegn i de forskellige blokke.

To typer indgangspartier

Eksisterende indgangsparti 
blok 16

Eksisterende indgangsparti 
blok 13

Eksisterende indgangsparti 
blok 4

Social bæredygtighed:
Bedre belysning, afskærmning 
og hvileplads, hvor naboer kan 
mødes, giver tryghed og kan 
medvirke til øget fællesskab og 
stimulere det gode naboskab.

I dag har vi to typer overdækninger - de buede betonoverdækninger ved 
blok 16-21 og de små saddeltage i resten af blokkene.

Indgangspartier der renoveres
Indgangspartier med buede beton overdækninger i blok 16-21 er fine og 
fungerer godt, men de er i dårlig stand. De vil blive bevaret og sat pænt i 
stand. Samtidig kommer der nye belægninger ved indgangspartierne.

Indgangspartier der udskiftes
Indgangspartier med små saddeltage giver ikke så meget godt til 
bygningerne og livet omkring bygningerne. De vil blive udskiftet til nye 
indgangspartier med overdækning, espalier med planter og hvileplads i 
sammenhæng med nye belægninger, cykelparkering og ny belysning, som 
gør det mere trygt om aftenen.

Eksisterende indgangsparti 
blok 4
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Eksempel på nyt indgangsparti
Nyt indgangsparti med overdækning, nyt begrønnet vindfang, hvileplads, ny belægning, 
tryghedsskabende belysning.
Indgangspartierne laves lidt forskellige for at skabe variation og særlige kendetegn i de 
forskellige blokke.
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Folehaven har store fine grønne udearealer, der er med til at 
give området sin særlige karakter. Udearealerne er typisk for 
den periode byggeriet blev opført og er med til at skabe en 
samlet, harmonisk bebyggelse. Fornyelse af udearealerne skal 
styrke oplevelsen af Folehaven som et åndehul i byen. 

Efter mange år med forskellige tiltag fremstår nogle haverum 
velfungerende og med parklignende landskab, imens andre 
haverum er mere nedslidte og uden en klar funktion. Fælles 
for bebyggelsen er, at det er nemt at finde en græsplæne, 
buske og træer. Et mål for helhedsplanen er at bringe det 
grønne op på bebyggelsens kvalitetsniveau med trygge og 
attraktive udearealer. Folehaven skal være et sted, man er stolt 
af at komme hjem til, og hvor man føler et stort ejerskab til 
fællesarealerne. 

Private haver til alle stuelejligheder
En af tankerne er, at der gøres plads til private haver til alle 
stuelejlighederne. I nogle gårdhaver er det frivilligt om der 
ønskes havetrappe og tilhørende privat have. 

Der arbejdes med at løfte Folehavens udearealer med fokus på 
disse tre temaer:
• Grønne udearealer med forbedrede opholdsmuligheder
• Bedre belysning
• Bedre stier, fortove og indgange 

Udvalgte appetitvækkere fra 

landskabsprojektet

Fornyelse af udearealer

Miljømæssig og social bæredygtighed:
Årstidsvarierende beplantning giver 
øget biodiversitet mens forbedrede 
opholdsarealer og tilgængelighed i 
gårdrummene stimulerer fællesskabet. 
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Grønne udearealer med forbedrede opholdsmuligheder

Byhaverne
Haverne er karakteriseret ved 
de geometriske former fra det 
oprindelige havedesign.

Gårdhaverne
Haverne ligger omkring det 
kulturelle og sociale mødested midt 
i Folehaven. Denne atmosfære 
trækkes med ind i haverummet.  

Parkhaverne
Haverne ligger i den mest 
landskabelige del af Folehaven 
og åbner op mod villakvarteret. 

Alle gårdrummene renoveres og opgraderes med fokus på 
ophold, leg og ny beplantning. Der tages udgangspunkt i 
de forskellige eksisterende kvaliteter, som karakteriserer 
gårdrummene, og der arbejdes videre med disse kvaliteter 
for at skabe varierende oplevelser igennem Folehaven. 
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PRIVATE HAVER

LEGEPLADS

KÆLDERNEDGANG 
FLYTTES MULIGVIS 
TIL GAVL

RAMPE

NYE INDGANGE

BEPLANTNING PÅ SKRÅNING

GRÆS

HÆVET TERRÆN

RAMPE

SANSESTI

OPHOLD

Byhaverne - Blok 6-12 samt blok 26-28

Kendetegnet for Byhaverne er de geometriske former fra det oprindelige 
havedesign. Dette kendetegn arbejdes der videre med, og det styrkes gennem 
ny beplantning, ophold og leg, som understreger de geometriske former. I 
alle blokke omkring Byhaverne ombygges stueetagen til familieboliger med 
forbedret tilgængelighed. Et hævet terræn med trapper og ramper vil derfor 
også være et kendetegn for Byhaverne.  

Eksempel på ramper i landskab, der 
giver plads til leg og adgang for alle

Eksempel på trappe i landskab

Eksempel på geometrisk formgivning 
af grusstier og felter med beplantning

PLANTEBEDE
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For blokkene langs Folehaven etableres der familieboliger med 
forbedret tilgængelighed. Her hæves terrænet i gårdrummet 
ved facaden, og der etableres private haver med direkte udgang 
fra alle stuelejlighederne. Der etableres samtidig gennemgang 
fra bygningen, således at alle beboere kan gå direkte til 
gårdrummet fra opgangen. 
Det hævede terræn og det øvrige gårdrum forbindes med 
trapper og ramper, der fører til fælles nye og opgraderede 
opholdsområder og leg. De nye skråninger beplantes, 
mens ophold og leg bindes sammen med årstidsvarierende 
beplantning for at bidrage til oplevelse i gårdrummet. 

Video
Vi har lavet en video der 
illustrerer princippet for de nye 
Byhaver og nye gennemgange i 
bygningen. 
Videoen kan du se via linket: 
https://qrs.ly/6rcqhom,
eller ved at scanne QR koden 
direkte via kameraet på din 
telefon.
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I Gårdhaverne aktiveres haverummene med terrasser, legepladser og bede. 
Beplantningen intensiveres med dyrkningshaver og beplantning, som vil danne 
rammerne for fællesskabet og være kendetegnet for Gårdhaverne. Plantegning 
og snit viser et eksempel på, hvordan en af Gårdhaverne kan udformes. 

Gårdhaverne - blok 1-5 samt 13-17

Eksempel på ophold ifm. leg

Eksempel på snoede stier i landskabet

Eksempel på dyrkningshave, der kan 
aktivere gårdrummet

PRIVATE HAVER

KÆLDERNEDGANG 
FLYTTES MULIGVIS 
TIL GAVLE

LEGEPLADS

OPHOLD IFM. LEG

OPHOLD

GRÆS

STI

DYRKNINGSHAVE/ 
BEPLANTNING
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Gårdhaverne opgraderes med flere opholdsområder hvor en 
ny blomstrende beplantning vil skabe læ og hjælper til at 
gårdrummet kan bruges af flere beboere samtidigt - også på 
tværs af generationerne. 
I afdelingen arbejdes der på at etablere en planteskole som vil 
bidrage til gårdrummets liv og frodighed. Planteskolerne vil blive 
en del af udvalgte gårdrum og indgå som del af Gårdhavernes 
dyrkningsbede. 
Der er mulighed for at få havetrappe og privat have i tilknytning 
til alle stuelejlighederne i Gårdhaverne.

Video
Vi har lavet en video der illustrerer princippet for de nye 
Gårdhaver. 
Videoen kan du se via linket: https://qrs.ly/6rcqhom, eller 
ved at scanne QR koden via kameraet på din telefon.

Mulighed for fravalg af private haver og havetrappe

Beboere som ikke ønsker private haver og havetrappe har 
mulighed for at fravælge det.

PRIVATE HAVER MED ADGANG 
FRA EGEN TRAPPE

FÆLLES AREAL MED LEG, OPHOLD OG 
ÅRSTIDSVARIERENDE BEPLANTNING
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Parkhaverne - blok 18-25

Eksempel på ophold på græsset i 
skyggen fra de store træer

Eksempel på naturlegeplads på græs, 
som bliver en naturlig del af haven

Eksempel på en frodig beplantning, 
der vil give oplevelser i gårdrummet

KÆLDERNEDGANG 
FLYTTES MULIGVIS 
TIL GAVLE

PRIVATE HAVER

NATURLEGEPLADS

OPHOLD

GRÆS

OPHOLD VED LEG

EVT. ELEMENT AF VAND

BEPLANTNING

I Parkhaverne skabes der liv og ophold omkring store træer, som 
fortsat vil kendetegne haverne. Legepladser og opholdssteder 
får en mere grøn karakter og integreres i et parklignende miljø. 
Visualisering og planen nedenfor viser, hvordan en Parkhave kan 
udformes.
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Der bygges videre på de eksisterende kvaliteter i gårdrummene. 
De store træer bevares, og Parkhaverne opgraderes med 
frodig årstidsvarierende beplantning samt suppleres med flere 
karaktergivende træer. Ophold og leg vil udfolde sig på græsareal 
med grusstier. 
Ved Parkhaverne er der mulighed for at få havetrappe og privat have 
i tilknytning til alle stuelejlighederne. 

Mulighed for fravalg af private haver 
og havetrappe

Beboere som ikke ønsker private haver og 
havetrappe har mulighed for at fravælge det.
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Bedre belysning

Belysning ved ankomst til 
boligerne
Består af væglamper ved 
døren og evt. en pullert. 

Belysning i gårdrum
Belysningspullerter oplyser 
gårdrummene således at 
legeplads og ophold også 
kan bruges i vinterperioden. 

Belysning ved mødesteder og 
ankomstpunkter
Mødesteder og ankomstpunkter 
til Folehaven markeres med 
master og bliver et kendetegn 
for området.

Gadebelysning
Gadebelysningen opdateres, 
så belysningen intensiveres 
og trygheden øges. 

Belysningen forbedres i området med vægt på både 
funktion og stemning, for at øge trygheden og 
sikker færdsel. Belysningen bliver til et kendetegn 
for Folehaven og binder derigennem området 
sammen. 
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Belysning ved ankomst til boligerne

INDGANG

ELEVATOR

Ved indgangene til boligerne vil der komme væghængt belysning med 
bevægelsesføler, der bruges til at lede vej til hoveddøren, samtidig med at 
belysningen skaber en hyggelig og tryg stemning. Her er plads til en pause 
for de ældre og gangbesværede, da den nye indgang kan bruges til hvil og 
afsætning af indkøbspose/tasker på vej ind.

Eksempel på nyt indgangsparti med belysning. 

Eksempel på pullerter langs 
stier og i gårdrum

Eksempel på vægbelysning 
ved indgange

I gårdrum kan der forberedes 
belysning til mindre havefester
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Sti- og gadebelysning

Ny belysning ved ankomst mod Folehaven 

Eksempel på pullerter, der 
fører til indgange

Eksempel på belysningsmaster

Eksempel på belysning ved 
nedgange

Ankomst til afdelingen
Ny belysning langs stier og veje skal både gøre det let at færdes i området og 
skabe en behagelig stemning, der gør at beboere og gæster føler sig velkomne. 
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Ny belysning ved ankomst mod Folehaven 

Belysning ved mødesteder og ankomstpunkter

Ankomst og mødested ved Gammel Køge Landevej, hvor de nye affaldsstationer 
placeres. Der etableres her en bedre belysning samt et rart og trygt miljø med 
plads til at også dårligt gående kan tage et hvil. Disse steder skaber bedre 
forhold for gående, da fortovet udvides og det bliver lettere at orientere sig i 
bebyggelsen.

Ny belysning ved ”mødested” på Gammel Køge Landevej ved nye affaldsstationer 

Eksempel på stemnings-
skabende belysning

Eksempel på belysningsmaster

Eksempel på belysning ved 
mødestedernes bænke

NEDGRAVET AFFALD
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Bedre stier, fortov og indgange 

For at øge tilgængeligheden for beboere i Folehaven 
arbejdes der med stisystemer i gårdhaverne, 
nyt fortov langs Gl. Køge Landevej samt 
indgangspartier, der forbedres. 

Der anlægges et fortov foran boligerne langs Gammel Køge Landevej 
for at øge sikkerheden og gøre det lettere for beboere med nedsat 
førlighed trygt at kunne bevæge sig ud fra boligerne. 

NEDGRAVET AFFALD

NYT FORTOV
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Københavns Kommune har stort fokus på at øge trafiksikkerheden i området omkring 
Folehaven - både med projekt ’Sikker Skolevej’, Områdefornyelsen Folehavekvarteret 
og andre lokale forbedringer. 
Projekt ’Sikker Skolevej’ er en del af den nye skolestruktur i Valby Syd. Den nye 
planlagte skolevej går gennem afdelingen og bliver en sikker rute for børnene på vej til 
og fra skole. 
Vi samarbejder med Københavns Kommune om at skabe sammenhæng mellem de 
forskellige projekter i området som, f.eks. projekt ’Sikker Skolevej’ og Helhedsplanen. 

Styrket trafiksikkerhed og sikker skolevej
- samarbejde med Københavns Kommune

Eksempler på niveaufri overgang og gennemgående fortov ved 
sidevej for at forbedre tilgængeligheden for svagt gående.

Grøfter og regnbede hvor regnvandet forsinkes og fordamper
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Skybrudssikring og LAR
Københavns Kommune og HOFOR står for en skybrudsplan, der dækker et større område, 
hvor afdelingen også indgår. Planen skal sikre, at der ikke kommer oversvømmelser i 
forbindelse med store regnmængder. 
Vi samarbejder med kommunen og HOFOR for at integrere mindre LAR-løsninger i 
gårdrummene, med udgangspunkt i HOFOR’s medfinansieringsordning.

LAR - Lokal Afledning af Regnvand

Ved lokal afledning af regnvand forsinkes regnvandet fra tage og belægning, inden det ledes 
væk, så det mindsker belastningen af kloakken ved skybrud. 

Der arbejdes her med grønne tage hvor det er muligt, regnvandsbassiner, grøfter og 
regnbede som fremmer biodiversiteten. 
Elementerne skaber en rekreativ værdi og sammenhæng mellem de forskellige boligområder 
i Folehaven. Det kan samtidig danne udgangspunkt for etablering af nye legepladser.

I forbindelse med LAR-projektet undersøges også muligheden for at udnytte regnvand til 
havevanding ifm. det socialøkonomiske projektet, Kirsebærhavens Planteskole.

LAR kan være med til at understøtte 
leg og sociale aktiviteter

Grønne tage på skure 
skaber bedre klima

Grøfter og regnbede hvor 
regnvandet forsinkes og fordamper

Regnvandsbassiner med 
synlig vand 

50



Kloakrenovering
Der er behov for et nyt kloaksystem i Folehaven da kloakkerne er nedslidte.
Der har været TV-inspektion i samtlige kloakker i Folehaven for at afklare 
tilstanden og behovet for udskiftning.
Med de skader som er observeret, er der akut behov for reparation og 
udskiftning. De skader vil blive meget større inden for de næste par år. Så 
for at begrænse antallet af nedbrud på kloakken, skal den udskiftes hurtigst 
muligt.
Udskiftningen af kloakkerne udføres derfor før helhedsplanen. 

Projektet planlægges så det giver mindst gener for beboere. Således begrænses 
afbrydelse af afløb til ca. 1 dag pr bolig. Arbejdet ved hver blok forventes at 
tage ca. 6-8 uger.

Eksisterende forhold 
I dag er kloak placeret under bygningen som på figur 1, den tynde røde streg, 
og regnvand, den blå streg, føres fra nedløb ind til kloak under bygning.

Fremtidige forhold 
Den nye kloak bliver placeret udenfor bygningen, som de røde streger 
på figur 2. Der placeres kloakledninger på begge sider af bygninger de 
steder hvor faldstammeplacering i bygningen er fordelt i begge sider 
omkring kældergangen. Det gøres for at sikre loftshøjde i gangen og undgå 
lavthængende rør. 

I forbindelse med lægningen af den nye kloak skal der graves på begge sider af 
bygninger. Dette vil medføre gener for adgangsvej og brug af uderum, men i en 
begrænset periode. Det bliver nødvendigt at grave igennem enkelte haver og vil 
også blive nødvendigt midlertidigt at lukke parkeringspladser og rydde enkelte 
depotrum.

Arbejder på terræn og i haver afsluttes med reetablering. Dvs at der i enkelte 
af de private haver skal graves i forbindelse med kloakarbejder og at haver 
reetableres bedst muligt. Man må dog ikke forvente at alt kan reetableres til 
præcis det samme, som før gravearbejdet.

Figur 1. Eksisterende spildevand 
(kloak) er placeret under bygningen

Figur 2. Ny kloak - Der etableres ny 
kloakledning udenfor bygning
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Kloakkens nuværende tilstand 
Der er behov for et nyt kloaksystem i Folehaven idet kloakkerne er nedslidte. 
 
Der har været TV-inspektion i samtlige kloakker i Folehaven for at afklare tilstanden og behovet for udskiftning. 
Med de trufne skader er der akut behov for udbedring.  
Skaderne der er konstateret, vil blive mere omfangsrige inden for en kort årrække  

Hvis man venter med at udskifte kloakken, er der risiko for yderligere sammenbrud og aflejringer (afskalning og skidt i rørene), som giver forstoppelse. Risikoen for disse 
forstoppelser bliver derfor væsentligt større med årene, og dermed opstuvende kloakvand på gulv, særligt i kælderplan.  
 
For at begrænse flere og flere nedbrud på kloakker skal kloakken udskiftes hurtigst muligt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Folehaven Kloak 
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Fornyelse af fælleshuset

Gavl i fælleshuset fra det oprindelige tegningsmateriale

Totalrenovering og nye indretningsmuligheder 
Vores fælleshus trænger alvorligt til at blive renoveret. Samtidig har vi 
mulighed for også at indrette fælleshuset på en ny måde, så der tages højde 
for nuværende behov og nye ideer til brugen af fælleshuset.
Det vil der blive arbejdet med i samarbejde med bestyrelsen og beboerne.

Vi glæder os til at kunne slå dørene op for de nye lokaler, som vil bidrage til 
fællesskabet i afdelingen.

Fælleshuset danner rammen om 
en vigtig del af det sociale liv og 
fællesskab i afdelingen. 
Et velfungerende og attraktivt 
fælleshus er social 
bæredygtighed.

Eksisterende fælleshus i Vinhaven
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Renovering og energioptimering 
af varmecentral

Flere dele og komponenter i varmecentralerne er 
nedslidte og har varierende effektivitet.

Eksempel på renoveret varmecentral

Varmecentraler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere 
og øvrige komponenter renoveres eller udskiftes til 
nye komponenter optimeret til effektiv drift med lavt 
energiforbrug.

Udfordringer i dag: Du får:

Renovering og optimering af 
varmecentraler giver lavere 
energiforbrug og mindre 
varmeregning.

Flere komponenter i varmecentralerne er nedslidte og har 
varierende effektivitet.

Der udskiftes til nye energieffektive komponenter (f.eks. 
pumper m.m.), og der etableres bedre styring af varmen.

Sammen med udskiftningen af radiatorer og termostater i 
lejlighederne giver det et lavere energiforbrug og en mindre 
varmeregning.

Samtidig opnås en mere sikker og stabil tilførsel af varme og 
varmt vand, som øger komforten.
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Illustration af spisekøkken i nye sammenlagte 4-rums boliger i blok 6-10
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NYE BOLIGER I FOLEHAVEN

• Nye sammenlagte familieboliger

• Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed

• Nye tagboliger

5V

2V

3V
4V

Tilgængelighed
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Nye boligtyper i Helhedsplanen – se kortet til højre

Sammenlagte familieboliger: 
Små boliger med utidssvarende indretning sammenlægges til 
nye moderne 3-5 rums familieboliger. (59 stk.)

Nye familieboliger - med forbedret tilgængelighed: 
Der laves 2-5 rums familieboliger med forbedret tilgængelighed 
og niveaufri adgang fra gårdhaverne. Samtidig laves her direkte 
gennemgange fra trappeopgang til gårdrum. (79 stk.)

Tagboliger: 
Der opføres nye tagboliger som moderne familieboliger i 
blandede størrelser. Tagboligerne vil blive et supplement af gode 
attraktive boliger og vil tilføre huslejeindtægter til afdelingen. 
(ca. 60 stk.)

Boliger der renoveres:
Et stort omfang eksisterende, gode boliger i blandede størrelser 
bevares og renoveres.

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. Hvis 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.

Afdelingen rummer boliger i en bred blanding fra 1-rums til
4-rums boliger samt flere helt små supplementsrum. Mange af
boligerne har en god indretning, mens andre er meget trangt
indrettet. Flere af de mindste har kun dagslys fra en side og 
små badeværelser, hvor brusebadet må tages oven i toilet og
håndvask, og mange af de 4-værelses boliger er kun på 75 m².
Der er altså generelt mangel på store, rumlige boliger.

Ønsker og behov
På beboermøder og beboerworkshops har mange ønsket flere 
større boliger i afdelingen.

De ønsker er der blevet arbejdet videre med i Helhedsplanen i 
tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og rådgivere 
- med udgangspunkt i disse principper:

• Flere større familieboliger
• At fastholde et udbud af mindre boliger
• Sammenlægning af små boliger med ”utidssvarende 

indretning” 

Nye boliger i Helhedsplanen
Helhedsplanen indeholder en god balance af eksisterende,
gode boliger i blandede størrelser og et tilskud af nye større,
moderne boliger i blandede størrelser. 

Nye boliger - nye muligheder
De nye boliger 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.

Nye attraktive boliger i Folehaven

Et boligudbud med boliger i forskellige størrelser 
og forskellige boligtyper, som kan rumme unge som 
gamle, og hvor der er mulighed for at blive boende, 
selvom førligheden bliver nedsat eller hvis familien 
vokser, medvirker til social balance og 
er socialt bæredygtigt.
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FOLEHAVEN

KIR
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BÆ
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16

21

17

20

18

19

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

Nye boliger i Folehaven
Oversigtskort

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 boligerNye familieboliger med 

forbedret tilgængelighed
Nye sammenlagte 
familieboliger

Nye tagboliger

Se eventuelt også adresse-
oversigten på side 80.
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Nye sammenlagte boliger - blok 5, 13, 14 og 15 

Skitse af fremtidige forhold

Planudsnit af 
nuværende 
forhold

Midt-for boligen sammenlægges med 
boligen til højre på alle etager på 
adresserne:

• Vinhaven 31 mf. og th.
• Vinhaven 41 mf. og th.
• Vinhaven 51 mf. og th.
• Gl. Køge Landevej 112 mf. og th.

Ny 5-rums bolig ca. 111 m2
Boligerne sammenlægges til en stor 
lejlighed med god plads, hvor stue og 
køkken ligger i åben forbindelse, som et 
gennemlyst opholdsrum. 
Boligen har 2 vestvendte altaner.

Lejligheden har et stort spisekøkken. 
Køkkenet kan aflukkes med dør mod 
resten lejligheden, hvis dette ønskes i 
fremtiden.

Indretningen er fleksibel med mulighed 
for opdeling som en 4-rums eller 5-rums 
bolig, ved at de 2 mindste værelser slås 
sammen. 

Lejligheden har entré med indbygget skab 
og et stort badeværelse med plads til 
vaskesøjle.
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Skitse af fremtidige forhold
Planudsnit af 
nuværende forhold

Nye sammenlagte boliger - blok 13, 14 og 15 

Supplementsrum (midt-for boligen)
sammenlægges med boligen til højre 
på adresserne:

• Vinhaven 33 1.sal mf. og 1. sal th.
• Vinhaven 33 2. sal mf. og 2. sal th.
• Vinhaven 43 alle etager mf. og th.
• Vinhaven 53 1. sal mf. og 1. sal th.
• Vinhaven 53 2. sal mf. og 2. sal th.

Ny 4-rums bolig ca. 100 m2
Boligerne sammenlægges til en stor 
lejlighed med 3 gode værelser. 
Stue og  køkken ligger i åben forbindelse, 
med mulighed for gennemlysning over 
gavlen via nyt gavlvindue. Ved stuen er 
der vestvendt altan.

Lejligheden har et stort spisekøkken. 
Køkkenet kan aflukkes med dør mod 
resten lejligheden, hvis dette ønskes i 
fremtiden. 

Lejligheden har entré med 
garderobeplads og et stort badeværelse 
med plads til vaskesøjle.
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Skitse af fremtidige forhold
Planudsnit af
nuværende forhold

Nye sammenlagte boliger - blok 28

Midt-for boligen sammenlægges med 
boligen på adresserne:

• Folehaven 93 1.-2. sal, mf. og tv.

Ny 3-rums bolig ca. 86 m2
Boligerne sammenlægges til 
en moderne bolig med åben 
planløsning, hvor stue og 
køkken ligger i åben forbindelse. 
Opholdsrummet er gennemlyst over 
gavlen. Ved stuen er der vestvendt 
altan.

Lejligheden har et stort spisekøkken 
med stor fransk altan, 2 gode 
værelser og entré med stort 
garderoberum/pulterrum.

Lejligheden har et stort badeværelse 
med plads til vaskesøjle.
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Nye sammenlagte boliger - blok 23 og 25

Planudsnit af
nuværende 
forhold

Midt-for boligen sammenlægges med 
boligen til højre på alle etager på 
adresserne:

• Frugthaven 41 mf. og th.
• Druehaven 37 mf. og th.

Ny 3-rums bolig ca. 86 m2
Boligerne sammenlægges til 
en moderne bolig med åben 
planløsning, hvor stue og 
køkken ligger i åben forbindelse. 
Opholdsrummet er gennemlyst over 
gavlen. Ved stuen er der sydvendt 
altan.

Lejligheden har et stort spisekøkken 
med stor fransk altan, 2 gode 
værelser og entré med stort 
garderoberum/pulterrum.

Lejligheden har et stort badeværelse 
med plads til vaskesøjle.

Skitse af fremtidige forhold

61



Skitse af fremtidige forhold
Planudsnit af 

nuværende forhold

Midt-for boligen sammenlægges med boligen 
til venstre på følgende adresser:

• Kirsebærhaven 6 1. - 2. sal, mf. og tv.
• Folehaven 21  1. - 2. sal, mf. og tv.
• Folehaven 33  1. - 2. sal, mf. og tv. 
• Folehaven 45  1. - 2. sal, mf. og tv.
• Folehaven 57 1. - 2. sal, mf. og tv. 

Nye 4-rums boliger ca. 95 m2
Boligerne sammenlægges til en moderne bolig 
med åben planløsning, hvor stue og køkken 
ligger i åben forbindelse. Opholdsrummet er 
gennemlyst over gavlen. Ved stuen er der 
vestvendt altan.

Lejligheden har et stort spisekøkken med stor 
fransk altan, 3 gode værelser og entré med 
garderobeplads

Lejligheden har desuden et stort badeværelse 
med plads til vaskesøjle.

Nye sammenlagte boliger - blok 6, 7, 8, 9 og 10
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Rumlig plan af ny 4-rums bolig
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Skitse af nye boliger

Nuværende 
forhold

Nye sammenlagte boliger - blok 25, stueetage

Midt-for boliger sammenlægges med henholdsvis 
boliger til venstre og til højre, på adresserne:

• Frugthaven 35, stuen tv., mf. og th.

Ny 2-rums bolig ca. 64 m2
Der sammenlægges til en rumlig bolig med 
eksisterende elevatoradgang. 
Stue og køkken er i åben forbindelse, men køkkenet 
kan aflukkes mod resten af boligen, hvis dette ønskes i 
fremtiden.

Lejligheden har vestvendt altan, entré med 
garderobeplads, 2 gode værelser og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle.

Ny 4-rums bolig ca. 97 m2
Der sammenlægges til en rumlig bolig med 
eksisterende elevatoradgang. Opholdsrummet er 
gennemlyst over gavlen med stue og køkken i åben 
forbindelse. 

Boligen har spisekøkken med stor fransk altan. 
Ved stuen er der vestvendt altan.

Lejligheden har 3 værelser, entré med indbygget 
garderobeskab, pulterrum og et stort badeværelse 
med plads til vaskesøjle.

5
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Skitse af nye boliger

Nuværende 
forhold

Nye sammenlagte boliger - blok 25, 1. sal og 2. sal

Midt-for boliger sammenlægges med henholdsvis 
boliger til venstre og til højre, gældende for alle etager 
på adressen:

• Frugthaven 35, 1./2. sal tv., mf. og th.

Ny 3-rums bolig ca. 74 m2
Der sammenlægges til en rumlig bolig med 
eksisterende elevatoradgang. 
Stue og køkken er i åben forbindelse, men køkkenet 
kan aflukkes mod resten af boligen, hvis dette ønskes i 
fremtiden.

Lejligheden har vestvendt altan, entré med 
garderobeplads, 2 gode værelser og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle.

Ny 4-rums bolig ca. 97 m2
Der sammenlægges til en rumlig bolig med 
elevatoradgang. Opholdsrummet er gennemlyst over 
gavlen med stue og køkken i åben forbindelse. 

Boligen har spisekøkken med stor fransk altan. 
Ved stuen er der vestvendt altan.

Lejligheden har 3 værelser, entré med indbygget 
garderobeskab, pulterrum og et stort badeværelse 
med plads til vaskesøjle.
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Nye sammenlagte boliger - blok 6

Tilbageværende supplementsrum (midt-for bolig) 
sammenlægges med boligen til højre på disse 
adresser:

• Kirsebærhaven 4, 1. sal th.

• Folehaven 13, 1. sal th.

• Folehaven 13, 2. sal th.

Ny 3-rums bolig ca. 86 m2
Sammenlægningen udføres som en ”simpel 
sammenlægning”, hvor den eksisterende boligs 
udformning ikke ændres væsenligt.
Fra stuen etableres adgang til nyt værelse eller 
stue en suite.
Der laves nyt køkken og nyt badeværelse i 
eksisterende placeringer.

Nuværende forhold
Skitse af ny bolig
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Skitse af ny bolig

Nye sammenlagte boliger - blok 6 og 7

Tilbageværende supplementsrum (midt-for bolig) 
sammenlægges med boligen til højre på disse 
adresser:

• Folehaven 17, 1. sal th.

• Kirsebærhaven 2, 1. sal th.

• Folehaven 15, 2. sal th.

Ny 4-rums bolig ca. 96 m2
Sammenlægningen udføres som en ”simpel 
sammenlægning”, hvor den eksisterende bolig ikke 
ændres væsenligt.
Fra stuen etableres adgang til nyt værelse med walk 
in-closet.

Nuværende forhold

4
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Adgang til gårdrum
fra trapperummet
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Principskitse af ny bolig med forbedret tilgængelighed 
og ny gennemgang fra trapperum til gårdrum

NY 
GENNEM-
GANG

Principiel plan af stueetage
Blok 6-10, 12, 26, 27 og 28

Familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal 
indretning i entré, bad, køkken, soveværelse m.v., så lejlighederne kan 
bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Hævet terræn i gårdrum
I blokkene mod vejen Folehaven indrettes i stueetagen familieboliger 
med forbedret tilgængelighed og niveaufri adgang via hævet terræn i 
gårdhaverne. 

Nye gennemgange fra trapperum til gårdrum
Samtidig udføres der nye gennemgange fra trappeopgange til gårdrum. 
Det vil ændre bygningerne til at være orienteret mod gårdrummene. 
Det vil forbedre adgangsforholdene, øge brugen af udearealerne og på 
den lidt længere bane være med til at skabe bedre naboskab, give mere 
tryghed og bekæmpe ensomhed.

INDGANG FRA 
FOLEHAVEN

GÅRDRUM
68

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed og nye gennemgange i bygningerne
Blok 6-10, 12, 26, 27 og 28



Ny gennemgang

Nye gennemgange fra trapperum til gårdrum
Niveaufri adgang via hævet terræn i gårdrum

Principsnit 

Forareal ved
Folehaven
Forareal ved
Folehaven

Hævet terræn giver niveaufri adgang til boligerne og adgang til de nye 
gennemgange til trapperummet.

Nyt gårdrum med 
hævet terræn

Video
Ved at scanne QR koden via 
kameraet på din telefon, ledes 
du til en video der illustrerer 
de nye gennemgange fra 
trapperum til gårdrum.
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Kirsebærhaven 6
Folehaven 21, 33, 45

Kirsebærhaven 4
Folehaven 19, 31, 43     

Kirsebærhaven 2
Folehaven 17, 29, 41

Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Kirsebærhaven 2, st. tv., st. mf. og st. th.
• Kirsebærhaven 4, st. tv., st. mf. og st. th. 
• Kirsebærhaven 6, st. tv., st. mf. og st. th.

• Folehaven 17, st. tv., st. mf. og st. th. 
• Folehaven 19, st. tv., st. mf. og st. th.
• Folehaven 21, st. tv., st. mf. og st. th.

• Folehaven 29, st. tv. og st. th. 
• Folehaven 31, st. tv. og st. th.
• Folehaven 33, stuen tv. og stuen th.

• Folehaven 41, st. tv. og st. th.
• Folehaven 43, st. tv. og st. th. 
• Folehaven 45, st. tv. og st. th.

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal 
indretning i entré, bad, køkken, soveværelse m.v. så lejlighederne kan 
bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben 
forbindelse med stuen. Køkkenet kan også vælges udført som et separat 
rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-3 soveværelser, en rumlig entré 
med garderobeskab og et stort badeværelse med plads til vaskesøjle og 
opbevaring.

Frugthaven

Nye boliger blok 6-9 (ved Frugthaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Skitse af nye boliger
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Folehaven 11, 23, 35, 47 Folehaven 13, 25, 37, 49 Folehaven 15, 27, 39, 51

Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Folehaven 11, st. tv., st. mf. og st. th.
• Folehaven 13, st. tv. og st.n th. 
• Folehaven 15, st. tv. og st. th. 

• Folehaven 23, st. tv. og st. th.
• Folehaven 25, st. tv. og st. th.
• Folehaven 27, st. tv. og st. th.

• Folehaven 35, st. tv. og st. th.
• Folehaven 37, st. tv. og st. th.
• Folehaven 39, st. tv. og st. th.

• Folehaven 47, st. tv. og st. th.
• Folehaven 49, st. tv. og st. th.
• Folehaven 51, st. tv. og st. th.

Folehaven

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal 
indretning i entré, bad, køkken, soveværelse m.v. så lejlighederne kan 
bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben 
forbindelse med stuen. Køkkenet kan også vælges udført som et separat 
rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-4 soveværelser, en rumlig entré 
med garderobeskab og et stort badeværelse med plads til vaskesøjle og 
opbevaring.

Nye boliger blok 6-9 (ved Folehaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Skitse af nye boliger
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Folehaven nr. 57 Folehaven nr. 55 Folehaven nr. 53

Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Folehaven 53, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 55, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 57, stuen tv., stuen mf. og stuen th.

Frugthaven

Nye boliger blok 10 (ved Frugthaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal indretning i entré, bad, køkken, 
soveværelse m.v. så lejlighederne kan bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben forbindelse med stuen. Køkkenet kan 
også vælges udført som et separat rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-3 soveværelser, en rumlig entré med garderobeskab og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle og opbevaring.

Skitse af nye boliger
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Nye boliger blok 10 (ved Folehaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal indretning i entré, bad, køkken, 
soveværelse m.v. så lejlighederne kan bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben forbindelse med stuen. Køkkenet kan 
også vælges udført som et separat rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-4 soveværelser, en rumlig entré med garderobeskab og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle og opbevaring.

Folehaven nr. 59 Folehaven nr. 61 Folehaven nr. 63

Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Folehaven 59, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 61, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 63, stuen tv. og stuen th.

Folehaven

Skitse af nye boliger

73



Nye boliger blok 12 (ved Frugthaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Vinhaven 55 Vinhaven 57 Vinhaven 59

Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Vinhaven 55, stuen tv. og stuen th.
• Vinhaven 57, stuen tv. og stuen th.
• Vinhaven 59, stuen tv. og stuen th.

Frugthaven

Skitse af nye boliger

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal indretning i entré, bad, køkken, 
soveværelse m.v. så lejlighederne kan bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben forbindelse med stuen. Køkkenet kan 
også vælges udført som et separat rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-3 soveværelser, en rumlig entré med garderobeskab og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle og opbevaring.
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Nye boliger blok 12 (ved Folehaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Folehaven 65 Folehaven 67 Folehaven 69

Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Folehaven 65, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 67, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 69, stuen tv. og stuen th.

Folehaven

Skitse af nye boliger

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal indretning i entré, bad, køkken, 
soveværelse m.v. så lejlighederne kan bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben forbindelse med stuen. Køkkenet kan 
også vælges udført som et separat rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-4 soveværelser, en rumlig entré med garderobeskab og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle og opbevaring.
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Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Druehaven 43, stuen th.
• Druehaven 45, stuen tv. og stuen th. 
• Druehaven 47, stuen tv. og stuen th.

• Folehaven 77, stuen tv. og stuen th. 
• Folehaven 79, stuen tv. og stuen th. 
• Folehaven 81, stuen tv. og stuen th.

Frugthaven

Druehaven 43
Folehaven 81

Druehaven 45
Folehaven 79

Druehaven 47
Folehaven 77

Nye boliger blok 26-27 (ved Frugthaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Skitse af nye boliger

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal 
indretning i entré, bad, køkken, soveværelse m.v. så lejlighederne kan 
bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben 
forbindelse med stuen. Køkkenet kan også vælges udført som et separat 
rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-3 soveværelser, en rumlig entré 
med garderobeskab og et stort badeværelse med plads til vaskesøjle og 
opbevaring.
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Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Folehaven 71, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 73, stuen tv. og stuen th. 
• Folehaven 75, stuen tv. og stuen th.

• Folehaven 83, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 85, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 87, stuen tv. og stuen th.

Folehaven

Folehaven 71, 83 Folehaven 73, 85 Folehaven 75, 87

Nye boliger blok 26-27 (ved Folehaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Skitse af nye boliger

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal 
indretning i entré, bad, køkken, soveværelse m.v. så lejlighederne kan 
bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben 
forbindelse med stuen. Køkkenet kan også vælges udført som et separat 
rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-4 soveværelser, en rumlig entré 
med garderobeskab og et stort badeværelse med plads til vaskesøjle og 
opbevaring.
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Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Folehaven 93, stuen tv, stuen mf. og stuen th.
• Druehaven 91, stuen tv. og stuen th.
• Druehaven 89, stuen tv. og stuen th.

Frugthaven

Folehaven nr. 93 Folehaven nr. 91 Folehaven nr. 89

Nye boliger blok 28 (ved Frugthaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Skitse af nye boliger

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal indretning i entré, bad, køkken, 
soveværelse m.v. så lejlighederne kan bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben forbindelse med stuen. Køkkenet kan 
også vælges udført som et separat rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-3 soveværelser, en rumlig entré med garderobeskab og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle og opbevaring.
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Boligerne ombygges på følgende adresser:

• Folehaven 95, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 97, stuen tv. og stuen th.
• Folehaven 99, stuen tv. og stuen th.

Folehaven
Folehaven nr. 95 Folehaven nr. 97 Folehaven nr. 99

Nye boliger blok 28 (ved Folehaven)
Familieboliger med forbedret tilgængelighed

Skitse af nye boliger

Nye familieboliger med forbedret tilgængelighed
Boligerne er gode, moderne familieboliger, der kan bebos af alle. 
Der er sørget for niveaufri adgang, og der er god plads og optimal indretning i entré, bad, køkken, 
soveværelse m.v. så lejlighederne kan bruges af alle - også kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Boligerne er indrettet med spisekøkken eller med køkken i åben forbindelse med stuen. Køkkenet kan 
også vælges udført som et separat rum, hvis det ønskes i fremtiden.

Boligerne har alle en stor stue og 1-4 soveværelser, en rumlig entré med garderobeskab og et stort 
badeværelse med plads til vaskesøjle og opbevaring.
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Adresseoversigt over boliger der omdannes
Her kan du se om din bolig skal ombygges og hvor du kan finde tegningerne.

Blok 5
Gammel Køge Landevej 112 - alle etager - mf. og th.

Blok 6
Kirsebærhaven 2 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Kirsebærhaven 2 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Kirsebærhaven 4 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Kirsebærhaven 4 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Kirsebærhaven 6 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Kirsebærhaven 6 - 1. sal tv. og 1. sal mf.
Kirsebærhaven 6 - 2. sal tv. og 2. sal mf.
Folehaven 11 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 13 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 13 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Folehaven 13 - 2. sal mf. og 2. sal th.
Folehaven 15 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 15 - 2. sal mf. og 2. sal th.

Blok 7
Folehaven 17 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 17 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Folehaven 19 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 21 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Folehaven 21 - 1. sal tv. og 1. sal mf.
Folehaven 21 - 2. sal tv. og 2. sal mf.
Folehaven 23 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 25 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 27 - stuen tv. og stuen th.

Blok 8
Folehaven 29 - stuen tv. og stuen th. 
Folehaven 31 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 33 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Folehaven 33 - 1. sal tv. og 1. sal mf.
Folehaven 33 - 2. sal tv. og 2. sal mf.
Folehaven 35 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 37 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 39 - stuen tv. og stuen th.

Blok 9
Folehaven 41 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 43 - stuen tv. og stuen th. 
Folehaven 45 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Folehaven 45 - 1. sal tv. og 1. sal mf.
Folehaven 45 - 2. sal tv. og 2. sal mf.
Folehaven 47 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 49 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 51 - stuen tv. og stuen th.

Blok 10
Folehaven 53 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 55 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 57 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Folehaven 57 - 1. sal tv. og 1. sal mf.
Folehaven 57 - 2. sal tv. og 2. sal mf.
Folehaven 59 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 61 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 63 - stuen tv. og stuen th.

Blok 12
Vinhaven 55 - stuen tv. og stuen th.
Vinhaven 57 - stuen tv. og stuen th.
Vinhaven 59 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 65 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 67 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 69 - stuen tv. og stuen th.

Blok 13
Vinhaven 51 - stuen mf. og stuen th.
Vinhaven 51 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Vinhaven 51 - 2. sal mf. og 2. sal th.
Vinhaven 53 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Vinhaven 53 - 2. sal mf. og 2. sal th.
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Blok14
Vinhaven 41 - stuen mf. og stuen th.
Vinhaven 41 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Vinhaven 41 - 2. sal mf. og 2. sal th.
Vinhaven 43 - stuen mf. og stuen th.
Vinhaven 43 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Vinhaven 43 - 2. sal mf. og 2. sal th.

Blok15
Vinhaven 31 - stuen mf. og stuen th.
Vinhaven 31 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Vinhaven 31 - 2. sal mf. og 2. sal th.
Vinhaven 33 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Vinhaven 33 - 2. sal mf. og 2. sal th.

Blok 23
Druehaven 37 - stuen mf. og stuen th.
Druehaven 37 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Druehaven 37 - 2. sal mf. og 2. sal th.

Blok25
Frugthaven 35 - stuen tv., stuen mf. og stuen th.
Frugthaven 35 - 1. sal tv., 1. sal mf. og 1. sal th.
Frugthaven 35 - 2. sal tv., 2. sal mf. og 2. sal th.
Frugthaven 41 - stuen mf. og stuen th.
Frugthaven 41 - 1. sal mf. og 1. sal th.
Frugthaven 41 - 2. sal mf. og 2. sal th.

Blok26
Druehaven 43 - stuen mf. og stuen th.
Druehaven 45 - stuen tv. og stuen th. 
Druehaven 47 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 71 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 73 - stuen tv. og stuen th. 
Folehaven 75 - stuen tv. og stuen th.

Blok27
Folehaven 77 - stuen tv. og stuen th. 
Folehaven 79 - stuen tv. og stuen th. 
Folehaven 81 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 83 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 85 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 87 - stuen tv. og stuen th.

Blok28
Druehaven 89 - stuen tv. og stuen th.
Druehaven 91 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 93 - stuen tv, stuen mf. og stuen th.
Folehaven 93 - 1. sal tv. og 1. sal mf.
Folehaven 93 - 2. sal tv. og 2. sal mf.
Folehaven 95 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 97 - stuen tv. og stuen th.
Folehaven 99 - stuen tv. og stuen th.

Adresseoversigt over boliger der omdannes
Her kan du se om din bolig skal ombygges og hvor du kan finde tegningerne.
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Baggrund
Som en del af ønsket om at forny boligudbuddet i vores 
afdeling, vil vi tilføje nye tagboliger på de 6 blokke syd for 
Kirsebærhaven, blok 16-21, Vinhaven 1-29, Druehaven 1-17, 
Urtehaven 53-65 og Kirsebærhaven 51-61.

De nye tagboliger vil give vores afdeling et supplement af 
boligtyper, der har en særlig karakter og kvalitet, som kan 
bidrage til et yderligere løft af det samlede boligudbud. 

Økonomi
Økonomien for tagboligerne håndteres særskilt og finansieres 
ikke gennem Helhedsplanen. 
Tagboligerne finansierer nye tage og alt hvad dertil hører på de 
6 blokke, hvilket giver en besparelse i Helhedsplanen. 
På sigt vil de nye tagboliger også give nye lejeindtægter til 
afdelingen. 

De 6 blokke
Blok 16-21 ligger i en klynge for sig selv syd for 
Kirsebærhaven. De er opført som sidste etape af det 
oprindelige byggeri og har en række moderne særpræg, som 
giver dem en særlig karakter blandt vores bebyggelses 27 
blokke: facaderne har et mere horisontalt udtryk, gavlene har 
fremskudte partier med vinduer, der går omkring hjørnet, og 
ved opgangsdørene er der hvælvede betonoverdækninger. 
Bygningernes karakter, som allerede er lidt anderledes end 
de andre bygninger, placeringen i sin egen ende af kvarteret 
og den gode afstand til hovedvejenes trafikstøj, gør dem 
velegnede til at få tilføjet en ny tagetage.

Positive konstruktionsundersøgelser
Etagedæk- og vægkonstruktioner i de 6 blokke er blevet 
analyseret, der er foretaget prøver af jordens bæreevne, 
og fundamenterne er blevet undersøgt ved udgravning. 
Konklusionen er, at der er overskudsbæreevne i de 
stabiliserende tværvægge, som står med en hyppig takt, og 
derved danner et godt grundlag for bæring af nyt etagedæk og 
tag til tagboligerne. 
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Nye familieboliger

De nye tagboliger udformes som familieboliger i blandede størrelser fra 2-rums til 
5-rums boliger fra 66 m² til 115 m².

Boligerne udføres så vidt muligt som gennemlyste boliger, med loft til kip og 
tagvinduer til at supplere lysindtag fra facaderne. Indretningen er moderne med et 
stort opholdsrum, hvor spisekøkken er i åben forbindelse med stue eller udført som et 
køkken-alrum. Alle boliger får en rumlig tagbalkon og stort badeværelse med plads til 
vaskemaskinen. Adgangen til boligerne etaberes ved at trappen videreføres til 3. sal.

Se også afsnit om udlejning af nye boliger på side 101.

Husleje
Tagboligerne finansieres og opføres som nybyggeri. Det betyder at kommunen også 
giver støtte til opførelse af tagboligerne. Huslejen for tagboligerne bliver lidt højere end 
de øvrige boliger i Folehaven, da det er nybyggeri – og ikke renovering. 

Tagboligerne forventes at koste i alt ca. 143 mio. kr. 
Huslejen for tagboligerne forventes at blive på ca. 1221 kr. pr. m²/år. 

Eksempel på husleje for nye tagboliger:

Boligtype      Månedlig husleje

2-rums 66 m²    6.716 kr.
3-rums 80 m²    8.140 kr.
3-rums 97 m²    9.870 kr.
4/5-rums 115 m²   11.701 kr.

Eksempel på planindretning af nye tagboliger
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Lejlighedsplaner
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Gennemlyst opholdsrum i ny 5-rums tagbolig

Interiør
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Udformningen af tagboligerne sker i samspil med de nuværende bygninger. 
Man må gerne kunne se, at her er en ny tilføjelse, men 
det gøres i samspil og balance med den eksisterende arkitektur.
De 6 blokkes specielle karakter understreges, mens sammenhængen med 
den samlede bebyggelse bevares.

Bygningernes nye tage udføres med samme udformning og tagbelægning 
som de øvrige tage i Folehaven. 
Idéen er, at taget hæves op og giver plads til en ny etage. Her er der lette 
facader af gennemgående, lodrette facade- og vinduespartier fra gulv til 
loft. 

Det giver den nye tagetage et let udtryk, som står i modspil til de 
eksisterende bygninger, og samtidig giver en afbalanceret helhed, 
der spiller godt sammen med den eksisterende arkitektur og bevarer 
sammenhængen med den øvrige bebyggelse. 

Den endelige udformning af tagboligerne vil blive fastlagt i det videre 
forløb.

Principsnit af 
fremtidige forholdEksisterende forhold

Tagboligernes arkitektur
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Foreløbig skitse af ny tagetage

Principsnit af 
fremtidige forhold

Facadepartierne tænkes udført med 
træbeklædning, som farvemæssigt spiller 

sammen med facadernes murværk og i struktur 
spiller sammen med de eksisterende skodder. 
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FOLEHAVEN BOLIGOVERSIGT
BOLIGOMDANNELSE - SCENARIE 7 
INKL. TAGBOLIGER SOM FAMILIEBOLIGER

2 RUM SAMMENL.

5 RUM SAMMENL. 

OMDANNEDE BOLIGER
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3 RUM TILGÆNG.
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Genhusning
Boligerne i Folehaven skal gennem en større renovering. 
Det er ikke muligt at bo i boligerne, imens renoveringen af 
boligerne pågår og du skal derfor genhuses.

Det er alle beboere, der skal 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 nye 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

Hvor længe skal jeg genhuses?

• Genhusningsperioden for de boliger, som berøres af 
ombygningen til 59 sammenlagte boliger, er ca. 9 måneder. 

• Genhusningsperioden for de boliger, som omfatter 
ombygningen af 79 tilgængelighedsboliger, er ca. 9 
måneder. 

• Beboerne i de 6 blokke, hvor der bygges tagboliger ovenpå, 
skal genhuses i ca. 11 måneder. 

• Beboere i de øvrige boliger (770 boliger) skal midlertidigt 
genhuses i ca. 6 måneder – og skal derved flytte tilbage til 
sin egen bolig efter endt renovering. 

Flytning
Når du skal flytte i forbindelse med genhusningen, vil du have
mulighed for at vælge at flytte med et flyttefirma via KAB eller
selv stå for din flytning. Hvis du selv står for din flytning, 
vil du få udbetalt en økonomisk flyttegodtgørelse. Dette 
gælder både ved flytning fra din kontraktbolig og hen til 
genhusningsboligen, og tilbage igen efter endt renovering.

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 samt få udleveret informationsmateriale og
spørgeskemaer, hvor du kan fortælle os om dine ønsker og
behov i forbindelse med din genhusning.

Til dig som kan vælge mellem permanent eller midlertidig
genhusning: Du får mulighed for at få en personlig
genhusningssamtale med en genhusningskonsulent, enten via
telefon eller ved et fysisk fremmøde.

Alle i Folehaven er altid velkommen til at kontakte
genhusningsteamet enten via telefon eller pr. mail gennem 
hele genhusningsprocessen.
Genhusningsteamet glæder sig til at møde dig og guide dig 
trygt igennem dit genhusningsforløb.
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Kloakudskiftning 2022-23
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 projekteres (tegnes) og planlægges. 

Helhedsplanen 2024-27
Når rådgiverne har tegnet projektet for helhedsplanen, skal 
det udbydes, så vi kan finde en entreprenør, der kan udføre 
projektet. 
Projektering og udbud er en kompliceret og langstrakt proces, 
som tager adskillige år. 

Helhedsplanen udføres derfor først i 2024 -2027. Det er 
først her håndværkerne skal ind i boligerne og arbejde – og 
beboerne skal forlade deres bolig og genhusningen starter. 

På nuværende tidspunkt vides det ikke om man begynder i 
den ene eller anden ende af bebyggelsen. Så nogle beboere 
vil først skulle genhuses i 2025 eller 2026. 

Det vides heller ikke, hvor byggepladsskurene skal være m.m.
Det er alt sammen forhold man arbejder med under 
projekteringen. Men det er forventningen, at byggepladsen 
bliver placeret i gårdrummene. 

Når tagene skal udføres, vil der blive opsat stilladser rundt om 
bygningen. 

Mens beboerne er genhuset, vil bygningsarbejder blive udført. 
Når beboerne kommer tilbage til deres bolig, vil arbejderne 
være færdige inde i boligen. 
Det må dog forventes, at der før, under og efter 
genhusningsperioden for den enkelte beboer vil være 
udskiftning af taget, og helt til sidst renoveres gårdrummene. 

Gårdrummene kan først anlægges, når der ikke længere er 
byggeplads i gårdrummene.  

Byggeprocessen og information
Beboerkoordinator
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 og vil 
være behjælpelige med beboerhenvendelser mv.  
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Helhedsplan - Budget og finansiering

Den samlede anskaffelsessum for Helhedsplanen er på 
984 mio. kr. 

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
Helhedsplanen        910 mio kr.
Kloakken          74 mio kr.
I alt, samlet anskaffelsessum    984 mio kr. 

På modsatte side kan du se de samlede budgetter for de to 
projekter. 
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Anlægsøkonomi
Entrepriseudgifter i alt    
Administrative omkostninger, inkl. genhusning 
Gebyrer      
Samlet anskaffelsessum  

Finansiering 
LBF-støttede lån  
Anden låntype / Annuitet 30 år  
Kapitaltilførsel  
Fællespuljetilskud, LBF
LBF egen trækningsret  
Samlet finansiering   

Lejepåvirkning pr. år
Ydelse, LBF støttede lån. gr. 1   12.860.414 kr.
Øvrige lån (30 år), gr. 2    10.323.000 kr.
Øvrige lån (30 år), gr. 3    17.101.136 kr.
Lejepåvirkning pr. år, i alt    40.284.550 kr.

Tilskud og støtte fra drift og Landsbyggefond
Besparelser på henlæggelser     2.400.000 kr.
Fritagelse for G-indskud      3.808.000 kr.
Fritagelse fra udamortiserede lån        681.000 kr.
Bortfald af eksisterende lån         810.000 kr.
Lejeindtægt fra tagboliger (5.000 m²)    2.250.000 kr.
LBF huslejestøtte/suppl. Driftslån    17.034.000 kr.

Samlet lejestigning pr. år            

Huslejekonsekvens og finansiering
Tidligere husleje pr. m²    810 kr.
Huslejestigning, kr. pr. m²    190 kr.
Huslejestigning i %       23 %
Ny husleje pr. m²   1.000 kr.

695.590.840 kr.
205.748.639 kr. 

9.104.439 kr.
910.443.918 kr.

350.420.000 kr.
532.073.918 kr.

2.000.000 kr.
19.460.000 kr.
6.490.000 kr.

910.443.918 kr.

13.301.550 kr. 

Kloak - budget og finansiering

Anlægsøkonomi
Entrepriseudgifter i alt     58.650.000 kr.
Administrative omkostninger   15.111.215 kr.
Samlet anskaffelsessum    73.761.215 kr.

Finansiering 
30 årige realkreditlån     73.761.215 kr.
Samlet finansiering      73.761.215 kr.

Huslejekonsekvens og finansiering
Tidligere husleje pr. m²   810 kr.
Huslejestigning pr. m²     63 kr.
Huslejestigning i %    7,8 %
Ny husleje pr. m²    873 kr.

Helhedsplan (uden kloak) - budget og finansiering
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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. 

94



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.

Kollektive råderetsarbejder for baderum

Helhedsplanen indeholder en fuld renovering af alle baderum i 
samtlige boliger. 
Mange beboere har fået nyt badeværelse via en kollektiv 
råderetssag over de sidste 10-15 år. Det betyder at beboeren 
afbetaler månedligt på et nyt baderum. 

Beboere der afbetaler på en kollektiv råderetssag for et 
badeværelse, vil blive fritaget for betalingen fremover, så de 
ikke længere skal afbetale på badeværelset. 
Beboerne bliver dermed godtgjort, for den udgift de har til 
kollektive råderetssager på baderum. 

Eksempler på månedlig husleje (ekskl. forbrug): 

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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Forbrug - vand, varme og el
De energibesparende tiltag i Helhedsplanen giver en samlet 
besparelse i hele afdelingen (varme og el), der svarer til 2.373.000 
kWh årligt eller 1.540.000 kr. årligt. 
Det betyder en forventet besparelse på ca. 33,9 kWh/m²/år eller ca. 
25 kr./m²/år, hvilket svarer til ca. 22% i energibesparelse.

For en bolig på f.eks. 75 m² svarer det til en besparelse på 
forbrugsregningen på ca. 1.875 kr. årligt.

Den nøjagtige besparelse for den enkelte bolig kan variere, alt efter 
hvor meget du skruer op for varmen og hvor meget el du bruger.

Vandforbrug
Erfaringsmæssigt kan der desuden spares ca. 10% på vandforbruget 
ved indførelse af målere. Desuden giver vandbesparende armaturer 
og toiletter ligeledes besparelser.

Energifællesskab
Derudover ser vi på muligheden for at lave et energifællesskab med 
naboerne i Folehavekvarteret, hvor vi kan få udnyttet energi og 
ressourcer bedre i fællesskab. 

Diagram over energiforbrug
På modsatte side er energibesparelserne illustreret i søjlediagrammet. 

Blå søjler viser energiforbrug i kWh (kilowatt timer) pr. m² om året. 
Orange søjler viser kr. pr. m² om året.

Søjlen længst til venstre viser det nuværende energiforbrug og nuværende 
omkostning. 
De følgende søjler viser hvordan energiforbruget og omkostningerne falder, 
skridt for skridt, som følge af de forskellige energibesparende tiltag.
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Forbrugsdiagram
Nuværende og fremtidigt enegiforbrug i kWh og kr. angivet pr. m² boligareal

Energiforbrug (kWh/m²/år)
Udgifter (kr/m²/år)
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Diagram viser energibesparelser med Helhedsplanen

Energiforbrug (kWh/m²/år)
Udgifter (kr/m²/år)

153,5 kWh/m2/år
150,9 kWh/m2/år

136,5 kWh/m2/år

125,4 kWh/m2/år

121,2 kWh/m2/år 120,2 kWh/m2/år 119,6 kWh/m2/år

101,5 kr/m2/år 99,8 kr/m2/år

-90,2 kr/m2/år

84,4 kr/m2/år

79,2 kr/m2/år 77,7 kr/m2/år 76,5 kr/m2/år

2,6 kWh/m2/år

1,7 kr/m2/år

14,5 kWh/m2/år
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11,1 kWh/m2/år

5,8 kr/m2/år

4,2 kWh/m2/år

5,3 kr/m2/år

1,0 kWh/m2/år

1,4 kr/m2/år

0,6 kWh/m2/år

1,3 kr/m2/år

Nuværende
energiforbrug

Fremtidigt 
energiforbrug

Energibesparelse:
Økonmisk besparelse:
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Helhedsplanen er på 984 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden 
støtter en stor del. Det gør Landsbyggefonden, fordi vi laver 
en helhedsplan, hvor vi fremtidssikrer afdelingen. Her igennem 
finansieres store dele af renoveringsopgaverne, som afdelingen 
ellers selv skulle betale. 

Denne støtte vil forventeligt bortfalde, hvis der stemmes nej til 
Helhedsplanen. 

Hvis Helhedsplanen ikke stemmes igennem, vil der stadig være 
store renoveringsopgaver at løfte for Folehaven, hvor beboerne 
kommer til at betale mere for de samme renoveringer.

De store nødvendige renoveringsopgaver drejer sig bl.a. om 
slidte vandrør, kolde gavle, gammelt tag, nedslidt kloak, gamle 
elinstallationer, gamle faldstammer. 
Disse forhold SKAL udbedres. 

Samtlige nødvendige bygningsarbejder vil koste ca. 380 mio. kr. 

Nødvendige arbejder
• Udskiftning af tag inkl. totaloverdækning
• Efterisolering af gavle (hvis skimmel skal afhjælpes) 
• Udskiftning af kloak
• Udskiftning af brugsvandsinstallationer 
• Udskiftning af afløb og faldstammer
• Udskiftning af el-installationer 
• Opgradering af el-forsyning

Som konklusion kan man sige, at de nødvendige arbejder SKAL
udbedres, og det vil blive én efter én, med store lejestigninger
til følge, og forventeligt med den ene renoveringssag efter den
anden - uden støtte fra Landsbyggefonden.

Hvad sker der, hvis helhedsplanen 
ikke stemmes igennem?
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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

270 kr./m²/år

Husleje-
stigning

253 kr./m²/år
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Den videre proces hvis 
helhedsplanen stemmes igennem

Såfremt Helhedsplanen godkendes på afdelingsmødet, 
vil helhedsplanen blive indsendt til endelig politisk godkendelse i Københavns Kommune og Landsbyggefonden. 

Herefter skal Helhedsplanen projekteres (tegnes), så det kan sendes i udbud til entreprenører.

Vi skal finde de konkrete løsninger på elementerne i Helhedsplanen. 
Dette arbejde vil foregå i tæt samarbejde med følgegruppen/afdelingsbestyrelsen. 

Vi har i afdelingsbestyrelsen løbende haft diskussioner om, hvordan vi kan finde bæredygtige løsninger, som er gode for miljøet, og 
kan realiseres inden for den økonomiske ramme. Det vil vi have et særligt fokus på, når vi skal finde de endelige løsninger.

Når det er på plads, skal den samlede Helhedsplan udbydes til entreprenørerne. 

Først når udbuddet er afgjort, og entreprenør er valgt, kan byggeriet gå i gang. 
Hvis den endelige pris fra entreprenøren gør, at det ikke er muligt at fastholde den lovede huslejestigning, eller der kommer 
væsentlige ændringer, skal planen til en ny afstemning på et afdelingsmøde.

Vi forventer, at renoveringen tidligst kan begynde i 2024

Beboerne godkender helhedsplanen
Landsbyggefond og Kommune 
godkender helhedsplanen
Helhedsplanen tegnes og projekteres

Der indhentes priser fra entreprenører
Kloakken renoveres

Landsbyggefond og Kommune 
godkender priserne
Renoveringen udføres

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Anslået tidsplan
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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. 

Find os på kontoret 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
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