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Neden bir ana plan?
Folehaven bir dizi gerekli tadilatla karşı karşıya. Çatılarda delikler 
var, lağımlar hasarlı, su boruları ve elektrik tesisatları artık eskimiş. 

Landsbyggefonden aracılığıyla bir ana plan yaparak renovasyon 
için maddi destek alma imkanına sahibiz. Landsbyggefonden'den 
destek almak için yerine getirmemiz gereken bazı şartlar var. Kritik 
yenilemelere ek olarak, modern ve uzun ömürlü olmaları için evleri 
geleceğe hazır hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden parçalara değil 
bütüne bakmamız gerekiyor. 

Ana plan, bir konut sakini olarak renovasonu sizin için daha ucuz 
hale getirirken, yenilemeyi hem daha sürdürülebilir hem de daha 
eksiksiz halde tamamlamamızı sağlar.

Oylama 
Genel bir konut derneğinde, üyeler kendileri bir ana plan isteyip 
istemediklerine karar verirler. Folehaven Ana Planı, 14 Ekim 2021 
tarihinde olağanüstü toplantıda oylanacak. 

Oylama yapılmadan önce, projeyi tanıma fırsatınız var. 
• “Temaavisen Ağustos 2021” de Helhedsplan'ın içeriği, finansmanı, 

zaman çizelgesi, yeniden konut, çatı konutu ve birleştirilmiş 
konut hakkında bilgi edinebilirsiniz.

• Hem halka açık bilgilendirme günlerindehem de bilgilendirme 
toplantılarında soru sorabilirsiniz. 

• Konut sosyal hizmet uzmanları, departmandaki günlük çalışmaları 
bağlamında Ana Planını açıklamaya yardımcı olacaktır.

Ana plan, 3B'nin Yönetim Kurulu, Kopenhag Şehrinin desteğine 
sahiptir ve Landsbyggefonden tarafından desteklenmektedir.

14 Ekim 2021'de halka açık toplantı, bilgilendirme toplantısı 
ve olağanüstü toplantısında görüşmek dileğiyle.

Saygılarımızla
Bölüm Yönetimi

Ana Plan'ın neler içerdiğini “Eylül 2021 Tema 
gazetesi”nde görebilir veya Folehaven web  
sitesinde adresten tema gazetesini okuyabilirsiniz.: 
www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

Oylama için zaman çizelgesi
  1. eyl. 2021  Mahalle sakinlere temalı gazete 

ve broşür dağıtımı

  6. eyl. 2021 Halka açık bilgilendirme saat 17-20 
  Renovasyon süresinde başka bir konuta 

taşınma vb. soruları danışmanlara soru 
sorma fırsatı 

  8. eyl. 2021 Halka açık bilgilendirme saat 11-14 
  Renovasyon süresinde başka bir konuta 

taşınma vb. soruları danışmanlara soru 
sorma fırsatı 

 
22. eyl.  2021 Bilgilendirme toplantısı saat 19-21
  Sorular için yeterli zaman ile ana planın 

detaylı incelemesi

23. eyl.  2021 Bilgilendirme toplantısı saat 13-15
  Sorular için yeterli zaman ile ana planın 

detaylı incelemesi

14. ekim  2021  Olağanüstü toplantı saat 19  
Ana planın oylanması

Mahalle sakinleri ekibi, sorularınıza cevap vermek için 
düzenli olarak hazır bulunmakta. Mahalle sakinleri ekibi 
hakkında daha fazla bilgiyi broşürün arkasında buradan 
okuyabilirsiniz.
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Ana plan neleri içerir?
Evlerimizin, binalarımızın ve dış mekanlarımızın renovasyonu ve yenilemesi ana plana dahildir ve tüm bunları kapsamaktadır.

Evinizin 
yenilenmesi

• Izgaraların yeniden yalıtımı

• Yeni banyolar 

• Yeni havalandırma

• Yeni radyatörler ve termostatlar

• Yeni su tesisatları

• Banyodaki drenaj ve çıkış borularının 
değiştirilmesi

• Mutfakların eski atık su taşıyan bloklarının 
değişimi

• Elektrik tesisatlarının  değiştirilmesi 
ve yükseltilmesi 

• Trafik gürültüsüne karşı ses kepenkleri 
Folehaven ve Gl. Gl. Køge Landevej

• Pencere ve balkonlarda ısı köprü yalıtımı

• Daireler için ek ses yalıtımı satın 
alma imkanı

• Yeni mutfak satın alma imkanı

• Yeni çatı ve güneş panelleri

• Çatıların yeniden yalıtımı 

• Yeni girişler

• Açık alanların yenilenmesi:

• İyileştirilmiş yeşil yaşam alanları

• Zemin kat konutları için özel bahçeler

• İyileştirilmiş aydınlatma

• Daha iyi kaldırımlar, yollar ve girişler

• Sel koruması ve LAR  
(Yerel Yağmur Suyu Drenajı)

• Kanalizasyon değişimi (Ana plandan 
önce yapılacaktır)

• Ortak evin yenilenmesi ve yeniden inşası

• Isıtma tesisininrenovasyonu ve enerji 
optimizasyonu

Yeni 
havalandırma

Banyoların 
yenilenmesi

Teknik 
tesislerin 
değiştirilmesi

Trafik gürültüsüne 
karşı koruma

Izgaraların 
yeniden 
yalıtımı

Evlerin ses 
yalıtımı

Folehaven'in 
yenilenmesi

• Yeni toplu aile evleri

• Gelişmiş erişilebilirliğe sahip 
yeni aile evleri

• Yeni çatı katları

Folehaven'de 
yeni evler

5V

2V

3V
4V

Tilgængelighed

QR kodlarını tarayın ve Ana 
Plandaki videoları izleyin.

Ulaşılabilirlik

Mutfak

Mutfak

Mutfak

Mutfak

Mutfak

Tuvaletler

Tuvaletler

Tuva-
letler

Tuvaletler

Depo

Depo

Depo

Hol

Hol

Oturma odası

Oturma odası

Oturma odası

Oturma odası

Oturma odası

Yatak odaları

Yatak odaları

Yatak odaları

Yatak odaları

Yatak odaları

Yatak odaları

Yatak odaları

Yatak odaları
Banyo

Giriş

Giriş

Giriş

Merdivenler

Yatak odaları
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Renovasyonda ortak bir konu 
olarak sürdürülebilirlik
Ana Planın arkasındaki ekip, sürdürülebilir ve yeşil çözümler 
bulmaya odaklanmıştır. 

Diğer şeylerin yanı sıra, duvarları ve çatıları yeniden 
yalıtacağız, kurulumları optimize edeceğiz, daha az kaynak 
ve enerji tüketimi sağlayacağız, sürdürülebilir malzemeler 
kullanacağız, elektrikli arabalar için şarj istasyonları ve 
çatılardaki güneş panellerinin bakımı yapılacak, biyolojik 
çeşitliliği artıracağız ve yerleşim alanımızı su basmasına 
karşı koruyacağız. 

Sürdürülebilirlik hakkında yarışmaya katılabileceğiniz temalı 
gazetede tüm sürdürülebilir girişimler hakkında daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz.

Dağıtılmış “Eylül 2021 Tema gazetes”inde 
ana plan hakkında daha fazla bilgi edinin. 
Tema gazetesini Folehaven'ın web sitesinde 
de okuyabilirsiniz. 
www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

Folehaven'da yeni evler
Ana plan, bölümümüze çeşitli boyutlarda yeni çekici evler 
konutlar sağlamakta.

Ana plan, üç tip yeni konut içermektedir.
• Ortak yerleşimli aile konutları (59 adet)
• Yeni aile konutu - geliştirilmiş erişilebilirlik (79 adet)
• Çatı daireleri (ort. 60 adet)

Yeni konutlar - yeni olanaklar
Yeni konutlar, birleştirilmiş aile konutları, erişilebilirliği 
arttırılmış aile konutları ve yeni çatı katları, bölümümüze daha 
geniş bir konut teklifi sunuyor. Genç-yaşlı, bekar ve ailelerin 
barınabileceği farklı büyüklük ve tipteki evleri ile hareket 
etme yetisi kaybolsa dahi veya aile büyüse bile hayatın her 
evresinde konutta rahat etmenize imkan veren konutlar.  

Yeni konutlara kimler taşınabilir?
Birleştirilmiş aile konutları ve daha iyi erişilebilirliğe sahip 
yeni aile konutları, başlangıçta bu konutlarda yaşayan 
sakinlere sunulacaktır. 

Mevcut sakinlerden hiçbiri yeni konutu istemiyorsa, 
örneğin daha büyük bir ortak konut, yeni bir kiracı 
için hazır edilecektir.Çevre

Ekonomi

Sosyal

Teknik
Süreç
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BLOK 6-10, 12, 26, 27 ve 28

Folehaven'daki tüm blokların zemin 
katına, erişilebilirliği artırılmış yeni 
aile konutları inşa edilecek.

BLOK 6 - 10

Frugthaven'de 6 - 10 numaralı blokların duvarlarında, 
4 odalı yeni konutlarda birleşmeler gerçekleştirilir.

BLOK 23, 25 ve 28
Belirtilen duvarlarda, yeni 2 odalı ila 4 odalı 
konutlar için birleşmeler gerçekleştirilir.

Yeni konutlara genel bakış haritası

BLOK 13-15
Vinhaven'da orta katlı konutların yeni 4 odalı ve 
5 odalı konutlarla birleştirilmesi gerçekleştiriliyor.

BLOK 5
5. blokta, yeni 5 odalı evler 
için seçilmiş birleşmeler 
gerçekleştirilir.

BLOK 16-21
2 odalıdan 5 odalı konutlara kadar farklı 
büyüklükte yeni çatı katları inşa edilecek.

BLOK 6 ve 7

Kalan ek odaların yeni 3 odalı ve 
4 odalı konutlarda birleştirilmesi 
gerçekleştirilir.

Gelişmiş erişilebilirliğe 
sahip yeni aile konutu 

Yeni toplu aile evleri 

Yeni çatı katları 

FOLEHAVEN

FRUGTHAVEN

KIR
SEBÆ

RHAVEN

VINHAVEN

URTEHAVEN

GL. KØGE LANDEVEJ

5
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Kira artışı
Yenileme çalışmaları kira artışını gerektirmektedir. 

Renovasyon işlemleri iki ayrı projeye ayrılmıştır:
• Ana plan 
• Kanalizasyon değişimi 

Kanalizasyonlarımız çok kötü durumda 
ve Ana plan öncesi en kısa sürede değişmesi gerekiyor. 
Bu nedenle, kanalizasyon değişiminin kendi bütçesi  
ve kendi oylama noktası var.

Bütçe, toplam satın alma fiyatı

Ana plan  910 milyon kr.
Kanalizasyon değişimi 74 milyon kr.

Toplam yenileme miktarı  984 milyon kr. 

Toplu kira artırımı 
Ana plan ve kanalizasyon değişimi:

Mevcut kira 810 kr/m2/yıl. 

Gelecekte ki kira 
Ana plan ve kanalizasyon değişimi 1063 kr./m²/yıl.

Kira artışı 253 kr./m²/yıl

Oylama
Renovasyonun iki projesi hakkında karar verilecektir:
• Ana plan 
• Kanalizasyon değişimi

Oylama 1
Ana plan

190 kr./m²/yıl, kira artışı için oylama 

Oylama 2
Kanalizasyon değişimi

63 kr./m²/yıl, kira artışı için oylama 

Bölüm kurulu EVET oylanmasını tavsiye etmekte 

her iki oylama için, Ana plan ve kanalizasyon değişimi, 

için toplam kira artışı 253 kr./m²/yıl.

6
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Daha fazla bilgiyi dağıtılan “Eylül 2021 Tema 
gazetesi”nden okuyabilir veya tema gazetesini 
Folehaven'ın web sitesinde şu adresten 
okuyabilirsiniz: 
www.folehaven3b.dk/fysisk-helhedsplan

Hesaplanan aylık kira artışı
Ana plan ve kanalizasyon değişimi kiranızı bu şekil etkilemekte:

Kanalizasyon için yapılan kira artışı, yaklaşık olarak 
2023 yılında tamamlandığında yürürlüğe girer.

Kalan ana planın kira artışı, evinizdeki inşaat çalışmaları 
tamamlandığında aşamalı olarak yürürlüğe girecektir.
Konutlar, 2024-2027 yılları arasında aşamalı olarak 
yenilenecek.

Aylık kira örneği: 

Konut 
büyüklüğü, m²

Şimdiki kira Kira artışı Gelecekte 
ki kira

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 yeni birleştirilmiş konut 8.504 kr.

111 m² yeni birleştirilmiş konut 9.833 kr.

7
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Geçici konutlara taşınma
Konutlardaki yenileme çalışmaları, tüm odalarda yeni banyolar 
ve yeni havalandırmalar içerdiğinden, renovasyon devam 
ederken konut sakinleri için büyük bir sıkıntı olacaktır.
Konut renovasyonu yapılırken konutta kalmanız mümkün değildir 
ve bu nedenle geçici konutlara taşınmanız gerekmektedir.

Geçici konutlara taşınma prensipleri
Tüm sakinler geçici veya kalıcı konutlara taşınacak.

• Gelecekteki birleştirilmiş konutlardan (59 adet) veya 
dönüştürülecek erişilebilirlik konutlarından (79 adet) birinde 
yaşayan sakinler, geçici olarak yeniden konut ve genişletilmiş 
konutlara geri taşınmayı veya başka bir konutta kalıcı olarak 
yeniden konut sahibi olmayı seçebilirler. Eğer mümkünse ve 
ikamet edenin isteği ise Folehaven bu konutlar bölümünde 
olabilir.  

• Kalan konutlarda (770 konut) ikamet edenler geçici 
olarak yeniden yerleştirilecektir. 

Yeniden barındırma ekibi - yardım ve bilgi
KAB yeniden konutlandırma ekibi, yeniden konutlandırmanızda 
size yardımcı olacaktır.
Örneğin, iyi bir arkadaşınızın yanında veya yazlık evinizde 
kalmayı seçmediğiniz taktirde, herkesin kalacak bir yer 
bulmasına yardımcı oluyoruz.
Yeniden yerleşiminizle ilgili bilgilendirme toplantılarına davet 
edileceksiniz ve yeniden yerleşim ekibiyle kişisel görüşme 
fırsatına sahip olacaksınız.

İnşaat süreci ve konut sahipleri 
bilgileri
İlk etapta kanalizasyon yenilenecektir
Kanalizasyon, çok kötü durumda olduğundan, ana plandan 
önce mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. 
Kanalizasyon Ocak 2022 - Ocak 2023 arasında yenilenirken,  
Ana plan hazırlanacak ve planlanlancak. 

Bir blok için kanalizasyon değişimi 6-8 hafta arasında sürmekte. 

Ana plan 2024-27 arası gerçekleşecek
Danışmanlar Ana plan için projeyi hazırladıktan sonra, projeyi 
gerçekleştirebilecek bir müteahhit bulabilmemiz için ihale 
edilmesi gerekiyor. 
Ana plan 2024 -2027'de uygulanacaktır. İşçilerin konutlara 
girmeleri ve çalışmaları gerektiği zaman konut sakinlerin evlerini 
terk etmeleri ve yeni geçici konutlarına geçmeleri gerekir. 

İnşaat esnasında bilgi ve yardım
Konut sakinleri ne zaman ne olacağı hakkında sürekli 
bilgilendirilecek ve bir yenileme başladığında inşaat başlamadan 
6 ay öncesine kadar çok net uyarılar olacak, böylece herkes - 
hem konut sakinleri hem de emlak ofisi - yenileme için hazır 
olacaktır. 

İnşaat sırasında, yalnızca konut sakinlerinin sorularına 
vb. yardımcı olmak amacıyla ek personel (yeniden 
yerleştirme ekibine ek olarak) istihdam edilecektir. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Belirlenmiş takvim

Konut sakinleri ana planı kabul ediyor
Belediye ve LBF ana planı kabul ediyor

Ana plan imzalanıyor ve projeleniyor

Kanalizasyonlar yenileniyor
Müteahhitlerden fiyat alınır
Belediye ve LBF fiyatı onaylar

Renovasyon başlanır
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Konut kira artışı

270 kr./m²/yıl

Ana plan ve kanalizasyon içeriği:
• Güneş panelleri olan yeni çatılar
• Izgaraların yeniden yalıtımı
• Yeni banyolar
• Yeni su ve atık su kurulumları
• Yeni radyatörler ve termostatlar
• Teknik tesislerin değiştirilmesi
• Elektrik tesisatın yenilenmesi
• Yeni havalandırma
• Isıtma tesisin renovasyonu ve enerji optimizasyonu
• Kanalizasyon değişimi
• Yeni girişler
• Ortak evin yenilenmesi ve yeniden inşası
• Açık alanların yenilenmesi:
• İyileştirilmiş yeşil yaşam alanları
• İyileştirilmiş aydınlatma
• Daha iyi kaldırımlar, yollar ve girişler
• Sel koruması ve LAR (Yerel Yağmur Suyu 

Drenajı)
• Yeni toplu aile evleri
• Erişilebilirliğe sahip yeni aile evleri
• Yeni çatı katları

Desteksiz renovasyon içeriği:
• Yeni çatı
• Izgaraların yeniden yalıtımı
• Kanalizasyon değişimi
• Yeni su ve atık su kurulumları
• Teknik tesislerin değiştirilmesi
• Elektrik tesisatın yenilenmesi

Renovasyon 
380 milyon kr.

HAYIR OYU VERİRSENİZ

Renovasyon 
984 milyon kr.

EVET OYU VERİRSENİZ

Konut kirası-
artışı

253 kr./m²/yıl

Ana plan oylamayla kabul edilmezse 
ne olur?
Toplu konut departmanları, bölümlerinin bakımından sorumludur. 
Folehaven'da ana plan olsun ya da olmasın yapılması gereken 
çok sayıda yenileme işi var. 

Buradaki sayfada görülebileceği gibi, sakinler ana plan olmadan 
daha az yenileme için daha fazla ödeme yapmak zorunda 
kalacaklar. Ayrıca renovasyonların tek bir renovasyon projesi 
olarak değil, Landsbyggefonden desteği olmadan tek tek 
gerçekleşmesi bekleniyor.
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Merhaba! 
Biz yeni konut sakinleri ekibiyiz 
Bazılarınız bizi Mit Kvarter'den tanıyor olabilir. Gazete çok fazla bilgi içeriyor ve okuduktan 
sonra geri dönmeniz gereken bazı soru veya düşünceleriniz olabilir. Bu sorular ve fikirler, 
ayrıca endişe ve sorularınız için hazırız. Ayrıca, erişilebilirliği artırılmış yeni aile evleri, birleşik 
evler veya çatı katları sunan merdivenlerde yeni olanaklar sunarak sizleri selamlıyoruz. 

Bizi Frugthaven 14'te (Brugsen karşısı) Ofiste bulun. Pazartesi saat 10-13, Çarşamba saat  
17-19 ve Perşembe saat 13-17 Veya Maja'yı arayın ya da e-posta gönderin: 31330759/
maped@kab-bolig.dk ya da Monika: 23 84 40 07/mofr@kab-bolig.dk randevu oluşturmak için

Not: Komşularınız arasında ana plan hakkındaki haberi yaymak ister misiniz? 
Öyle ise, konut sakinleri temsilcisi olarak başvurun. Çarşamba günü bir bilgilendirme ve 
başlangıç   toplantısı yapacağız. tarih 8. eylül saat 17, Kontoret, Frugthaven 14 ( Brugsen 
karşısı).

Maja Monika Maria Ann Mette


