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Afstemning om Helhedsplanen for Gadehavegård

Dagsorden:
• Velkomst
• Valg af dirigent og referent
• Hvad indeholder Helhedsplanen? 
• Hvad kommer det til at koste og hvor lang tid tager det?
• Hvad er konsekvenserne af et ja eller nej?
• Afstemning og optælling

Praktiske oplysninger:
• Tilmelding til mødet senest 11. februar på:

https://ghgevents.nemtilmeld.dk/16/

eller ved personlig henvendelse på driftscenteret, Sylen 13, st. th. i åbningstiden

• Mulighed for bustransport. Tilmelding sker sammen med 
tilmelding til mødet.

• Medbring sundhedskort som ID

Dato:   Søndag d. 20. februar 2022 kl. 12-14.30 (gratis sandwich fra kl. 11.30)

Hvor:   Taastrup Teater & Musikhus, Kjeld Abells Plads 1, 2630 Taastrup  
  (Teatret ligger ud til Taastrupgårdsvej 15 minutters gang fra Gadehavegård)

Indkaldelsen sker i henhold til Danske Funktionærers Boligselskabs vedtægter § 14

INDKALDELSE 
Ekstraordinært beboermøde Gadehavegård
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Du kan altid finde oplysninger på hjemmesiden om:

• Genhusning – få svar på de mest almindelige spørgsmål 
om regler og dine rettigheder samt links til både andre 
boligselskaber og afdelinger, hvor du kan søge efter en ny 
bolig.

 
• Økonomisk og social rådgivning – dine muligheder for 

at få støtte om det, der bekymrer dig både økonomisk og 
socialt. 

• Udviklingsplanen – fakta om hvad planerne indeholder og 
tidsplaner, der viser hvornår der skal ske hvad. Her er også 
plancher fra udstillinger, tegninger og arkitekternes forslag.

• Driftcenteret – det er de ansatte herfra, der bl.a. har syn og 
skøn af alle lejligheder. 

 
• Dit boligsociale Team – som sørger for de sociale akti-

viteter for og med beboere i alle aldre i og omkring Gade-
havegård.

• Afdelingsbestyrelsen – De 5 valgte beboere, der 
repræsenterer alle i GHG og er beboernes tillidsmænd. 

Alle nyhedsbreve fra både udviklingsplanen og afdelingsbestyr-
elsen samt referater bliver løbende lagt op på hjemmesiden. 
Siden bliver løbende opdateret.

Boligselskab: Danske Funktionærers Boligselskab DFB
Afdeling: Gadehavegård afd. 93-43
Administrator: Domea.dk

Totalrådgiver: Arkitema K/S
Underrådgiver: ABC Rådgivende Ingeniører A/S
Underrådgiver: J.L. Engineering A/S

Indkaldelse til beboermøde med afstemning

Indholdsfortegnelse

Hilsen fra Afdelingsbestyrelsen

Indhold i Helhedsplanen:
1. Gadefacader + gavle
2. Altaner + altanfacader
3. Tagkonstruktion
4. Badeværelser
5. Ventilation + installationer
6. Kælder
7. Tilgængelighedsboliger
8. Udearealer

Økonomi

Tidsplan
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Indholdsfortegnelse

Find information på 
www.gadehavegaard.dk
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2. DEL

UDVIKLINGSPLAN

20. februar 2022
Beboermøde og 
afstemning om 
Helhedsplanen

2023-2030
Gennemførelse af 
projektet i 3 etaper

FYSISK HELHEDSPLAN

SAMLET
PROJEKT

19. september 2021
Beboermøde og 
afstemning om 
Udviklingsplanen

1. DEL

Hilsen fra Afdelingsbestyrelsen

2018 2019 2020 2021 2022

Tidslinjen herunder viser hvordan arbejdet med udviklingsplanen 
og den fysiske helhedsplan har kørt parallelt siden 2018.

Hvis vi stemmer ‘ja’ til afstemningen om helhedsplanen smelter 
de to planer efterfølgende sammen og arbejdet med at projek-
tere den samlede renovering og omdannelse af Gadehavegård 
går igang.

beboerworkshops

infomødearkitektkonkurrence

åbent hus

åbent hus

Kære beboere i 
Gadehavegård

Beboerworkshops 2018-2019
I starten af processen med helhedsplanen blev der gennem-
ført en række workshops hvor de fremmødte beboerne frem-
satte ønsker og idéer til udformningen af de nye facader, alta-
ner, private haver, uderarealer, badeværelser m.v. 

Disse ønsker er indarbejdet i de viste løsningsforslag i folde-
ren og søges efterlevet i det færdige projekt i det omfang de 
er teknisk og økonomisk mulige.

Den 19. september 2021 stemte vi ‘ja’ til finansieringen af ud-
viklingsplanen for Gadehavegård. Siden har vi i styregruppen for 
helhedsplanen sammen med vores tekniske rådgivere fra 
Arkitema og Domea.dk arbejdet på at få en helhedsplan på 
plads med Landsbyggefonden. Fonden skal finansiere reno-
veringen af de blivende boliger i Gadehavegård.
 
Med helhedsplanen vil vi gøre op med de større byggetekniske 
problemer, som igennem årene har hobet sig op i vores afdeling 
både i hele blokke og lejligheder. Det drejer sig om problemer 
med facader, tage, isolering og badeværelser. Derudover altaner 
som kan være svære at indrette og nedslidte ventilationsanlæg 
samt betonskader og fugt i vores kældre. 

Vi er med andre ord kommet dertil, hvor der ikke bare kan 
foretages mindre reparationer, men hvor vi må gå mere grundigt 
til værks, hvis Gadehavegård skal fremtidssikres og indeholde 
gode og sunde boliger. 

Den 20. januar 2022 blev indholdet i helhedsplanen præsente-
ret ved et åbent hus arrangement i Beboerhuset. Rigtig mange 
kiggede forbi, stillede spørgsmål og tog de vigtige snakke om 
de løsninger, der er valgt for at forbedre og renovere Gade-
havegård. Det er vi glade for!   

Den 20. februar 2022 afholder vi endnu et ekstraordinært afdel-
ingsmøde, hvor I skal stemme ja eller nej til helhedsplanen. Hel-
hedsplanen bakkes op af Landsbyggefonden med ca. 290 mio. 
kr. og med denne solide økonomiske støtte kan vi sikre, at der 
også i fremtiden vil stå en attraktiv og solid afdeling med gode 
boliger og en husleje, som fastholdes på et rimeligt niveau. Som 
afdelingsbestyrelse opfordrer vi derfor alle beboere til at stemme 
’ja’ til helhedsplanen.

Se og læs mere her i folderen om helhedsplanen, huslejekon-
sekvensen, tidsplan og det videre forløb. Vi håber at I vil føle jer 
godt orienteret inden afstemningen den 20. februar 2022.  

Venlige hilsner
Afdelingsbestyrelsen

Udviklingsplanen og helhedsplanen 
smelter sammen
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1 Gadefacader + gavle
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Hvad er problemet nu?

1. Efterisolering af facaden

2. Forbedret dagslys i boligerne  
Eksisterende forhold Løsningsforslag

Nedenfor vises forskellige måder at åbne facaden op og trække mere dagslys ind i boligen.
Alle boliger får et vinduesparti med hel eller delvis udvidelse af vindueshullet. 

Udvidelse opad Udvidelse opad + nedad Fuld udvidelse opad + nedad
= mulighed for fransk altan

Nuværende åbning

udvides op udvides op

udvides ned fuld udvidelse 
op + ned

nuværende 
åbning

LøsningsforslagEksisterende forhold

Byggetekniske problemer

• Betonforpladerne smuldrer.
• Råd i træværk i vinduer.
• Isoleringstykkelsen er utidssvarende.

Arkitektoniske problemer

• Tilføjet “pynt” fremstår usammenhængende med den 
oprindelige arkitektur.

• Dårligt dagslys i boliger pga. relativt små vinduesformater.
• Lukkede gavle uden vinduer.

Beskrivelse

• De forvitrede betonplader og isolering fjernes (bagmuren 
bevares).

• Herefter isoleres facaden efter nutidens energikrav.
• Til slut ny facadebeklædning. 

Hvad skal der ske?
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3. Variation i facaderne

Note i forhold til Udviklingsplanen:
Vinduesudskiftning og indgangpartier er finansieret af Udviklingsplanen

Nye vinduer

Variation i facadebeklædning

Der vil blive arbejdet med en palette af forskellige facadematerialer, som 
samlet set skal give identitet til de ellers lidt monotone blokke og tilføre 
variation i området. Endelig udformning og materialevalg fastlægges i 
projekteringsfasen.

Større facadeelementer / åbninger

Udover udskæring af vindueshuller i alle lejligheder, 
arbejdes der med enkelte større elementer fx. i form 
af karnapper.

Nye indgangspartier

Karnap med brystning

Siddekarnap / dyb vindueskarm

Skråtstillet karnap

udskæring i
fuld højde

dyb vindueskarm 
/siddeniche

glas til gulv

Gavl Facade 4 etager Facade 3 etager

Gavl Facade 4 etager Facade 3 etager

fladt tag med teknikhus

fladt tag med teknikhus

eksisterende renoveret tag

eksisterende renoveret tag

“oprejst” 
gavl

“oprejst” 
gavl

base

base lukkede indgangspartier

lukkede indgangspartier

evt. 
grønt

base

Mursten Profileret beton 

Skifer Metal Tegl shingles 

Eksisterende 
gadefacade

Eksisterende indgang Løsningsforslag 
Lukket indgangsparti

B
A

SE
TO

P

Eksempler på fremtidige facader og gavle med vinduesudskæringer og karnapper
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2 Altaner + altanfacader

Snit

Byggetekniske problemer
• Smuldrende facadeplader.
• Manglende dampspærre samt asbest i facadeplader.
• Kuldebroer i overgangen v. lodrette og vandrette lejlighedskel.
• Ringe isoleringstykkelse.
• Betonskader på altanværn.
• Afvandingsproblemer.

Arkitektoniske problemer
• Lukkede “kasettealtaner” skygger for dagslysindfald og udsigt 

til omgivelser.
• Lukket overparti og brystninger under vinduer begrænser 

lysindfald yderligere.
• Dårlige indretningsmuligheder på altanen pga. dybden og 

dørens placering.

Snit i brystning

Eksisterende forhold

Løsningsforslag

Lavtsiddende vinduer 
= mindre dagslys

høj brystning 
stjæler lys

View fra stue mod altan Plan

View fra stue mod altan Plan

• Ny mere rummelig altan
• Værn i let materiale med større transparens
• Døren placeres i siden af altanen 
• Gulv-til-loft vindue ved siden af altan
• Lavere brystning med bred vindueskarm

Snit i brystning

bedre lysindfald

større vinduesparti

lavere brystning
vindue 
til gulv

vindue helt til loft

• Nyt facadeelement 
med højisoleret brys-
tning

• Isoleret dækforkant      
= elimeret kuldebro

Hvad er problemet nu?

Hvad skal der ske?
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3 Tagkonstruktion

 

 

     
 48  BYGGETEKNISK SCREENING 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A100490/Documents/03 Project documents/Afleveret/Rapporter/Byggeteknisk screening Ver 1.0 .docx 

 

Figur 60 Eksempel på undertag slipper 
underlag 

 

 

Kabelbakker 

Der kunne observeres misfarvninger og rust på alle kabelbakker på de to loft-
rum. Se Figur 61. 
Det kunne se ud som om kabelbakkerne har været fyldt med vand i længere tid, 
men de var ikke til at se hvor vandet skulle komme fra og der blev ikke registre-
ret vand på besigtigelsestidspunktet.  

 

Figur 61 Spor efter kondens / vand i kabelbakker 

 

Tagrender og nedløb 

Tagrender og nedløb har kun kunne besigtiges fra terræn.  
Der er observeret meget skarpe bøjninger på nedløbsrøret. Dimensionen vurde-
res til at være omkring Ø75 mm. Se Figur 62 og Figur 63 

Det oplyses af Driften at det er et stort problem med vand på altaner og i haver 
ved regnskyl, da tagrender og nedløb ikke kan følge med. 

Snit

Byggetekniske problemer

• Smuldrende facadeplader.
• Underdimensionerede tagrender.
• Undertage hæfter ikke.
• Isoleringen i loftsrummet er mangelfuldt/ødelagt.
• Tagudhænget gør det svært at efterisolere facaden.

Arkitektoniske problemer

• Den “sammensatte” tagkonstruktion med skrå og buede 
tagformer passer ikke til bebyggelsens oprindelige 
arkitektur og udtryk.

• Dagslyset i opgangene er begrænset pga. af den meget 
smalle lysskakt.

smuldrende 
facadep-
lader

Nedrivning
• Udhænget fjernes på både gade- og haveside (for at gøre 

plads til facadeisolering)
• Tagrender og nedløb fjernes
• Toppen af tagkonstruktionen med den buede del fjernes
• Nuværende lysskakter fjernes

mangelfuld 
isolering

underdimensionerede 
tagrender

smal lyss-
kakt

problemer 
med undertag

ny isoler-
ing

udvidet lysskakt 
med nyt ovenlys

nye tagren-
der

tilpasning af 
spær
og tagbelægn-
ing

tætsluttende 
facadesiolering

ny isoler-
ing

Løsningsforslag
• Tagets skrå del forlænges.
• Tagsten genbruges i videst muligt omfang
• Nye tagrender og nedløb med korrekt dimension
• Tætsluttende isolering i overgangen mellem facade og tag
• Ny isolering i loftsrummet
• Ny bredere lysskakt

Note i forhold til Udviklingsplanen:
Ved nedrivning af etager etableres nye tage som fladt tag

oprejst 
gavl

sadeltag

variende 
udhæng

sammensat
tagform

gavl med 
valm

Tagform FØR Tagform EFTER

fladt tag

(nedrevet etage)
I alt 6 blokke får helt 
eller delvist nedrevet 
den øverste etage som 
følge af kravene i 
Udviklingsplanen.

Hvad er problemet nu?

Hvad skal der ske?
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4 Badeværelser

5 Ventilation + installationer

Elinstallationer:
• Nye el-installationer i forbindelse med renovering af badeværelse.
• Nye stigledninger i alle opgange.

De tekniske installationer i Gadehavegård, herunder vand, 
varme, el og ventilation er generelt fra bygningernes opførelse. 

Som følge heraf har driften store udgifter til løbende vedligehold.
Der er behov for fremtidssikring af installationerne så unødvendige 
udgifter til reparationer kan nedbringes.

Ventilationsanlæg:
• Nyt balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding.
• Nye emhætter.

Afløb:
• Partiel udskiftning af faldstammer.
• Udbedring af fejl ved gulvafløb i Sylen og Murskeen.

Brugsvandsinstallationer:
• Total udskiftning af alle brugsvandsinstallationer.

Varmeanlæg (radiatorer):
• Radiatorer udskiftes/tilpasses i forbindelse med facaderenovering. 

Ungdomsbolig - Øksen, Sylen & Murskeen
Variationer i dørplacering og indretning kan forekomme.

Gavlbadeværelse - Sylen og Murskeen 
Variationer kan forekomme.

Standard badeværelse - Sylen og Murskeen
Findes også som spejlvendt. Variationer kan forekomme.

(forberedt 
for VM/TT)

Standard badeværelse - Øksen + halvdelen af Sylen
Findes også som spejlvendt. Variationer kan forekomme.

Hvad er problemet nu? Hvad skal der ske?

Hvad er problemet nu?

Hvad skal der ske?

Øksens badeværelser fremstår som de er opført i 1977 og 
trænger til en generel opdatering. Badeværelserne i Sylen og 
Murskeen blev renoveret i 1999, og trænger ligeledes til en 
modernisering. Ved renoveringen blev der lavet en fejl på de 
fleste gulvafløb, som skal udbedres. Der er desuden fundet 
manglende vådrumsmembram mange steder.  

Afløbs- og brugsvandsinstallationer er i dag primært ført skjult 
i skakte/hulrum bag de oprindelige badekabiner og er således 
svært tilgængelige for udskiftning. 

•  Alle badeværelser bliver totalrenoveret med nye fliser, 
 sanitet og belysning.

•  El-installationer udskiftes.
•  Evt. badekar fjernes og erstattes med bruseniche.
•  Alle familieboliger får ny installation til opsætning af vaske-

 maskine.
•  Fejl ved gulvafløb i Sylen og Murskeen udbedres.

teknik

teknik

teknik

teknik

(forberedt 
for VM/TT)

(forberedt 
for VM/TT)
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6 Kældre

7 Tilgængelighedsboliger

9 1010

1416

4
7

6
3

11

B1s

B1n

A2s

A2n
A2m

A1n

A1s

5
8

15

2
9

Blok A1s:  Øksen 28-32 4 stk.
Blok A2s:  Øksen 18-22 4 stk.
Blok B1n:  Øksen 1-8  6 stk.
Blok 2:  Sylen 36-39 3 stk.
Blok 3:  Sylen 28-31 4 stk.
Blok 5:  Sylen 23-27 4 stk.
Blok 8:  Sylen 11-15 2 stk.
Blok 9:  Murskeen 32-34 3 stk.
Blok 11:  Sylen  1-7 6 stk.
Blok 15:  Murskeen 8-10 2 stk.

10 10
9

Fordeling af tilgængelighedsboliger i hele Gadegavegård

Indretning af tilgængelighedsboligerne

• Nyt køkken med manøvreplads på 
min. Ø150 cm. 
Køkkenet udføres med skuffer frem 
for skabe.

• Niveaufri adgang til terrasse
I forbindelse med nye terrassedøre 
sikres maks. 25 mm niveauforskel. 

• Alle døre udskiftes til 9M døre 
uden bundstykke.

• Badeværelse totalrenoveres og 
optimeres til tilgængelighed.

• Ny belægning på terrasse.

• Istandsættelse vægge og gulve.

Åben indgang

Lukket 
indgangsparti

Niveaufri adgang

Affaldskakt 
nedlægges

Eksisterende forhold Løsningsforslag

2V (Type B) 3V (Type A)

Ved etablering af tilgængelig- 
hedsboliger i Gadehavegård 
udvides afdelingens boligudbud, 
så der også tilbydes lejemål med 
nem adgang, også hvis man har 
fysiske funktionsnedsættelser.

Der etableres i alt 38 
tilgængelighedsboliger 
fordelt på: 

• 19 stk. 2-rumsbolig (Type B)
• 19 stk. 3-rumsbolig (Type A)

Tilgængelighedsboligerne forde-
les jævnt i hele bebyggelsen.

Alle tilgængelighedsboliger 
placeres i stueetagen med 
niveufri adgang.

Oversigt

2V (Type B) 3V (Type A)

Kældrene har generelt problemer med indtrængen af fugt, dårligt 
luftskifte og revnedannelser i betonvægge og -dæk.

Fugtindtrængen sker formentlig som følge af højt grundvands-
spejl og dårlig afledning af vand omkring bygningen. Kældrene 
har over tid udviklet revner i betonen som yderligere er med til at 
forværre problematikkerne med fugt.

Som følge heraf ses der mange steder omfattende skimmel-
problemer.

• Opretning af betonskader i vægge og dæk (revner)
• Udbedring af utætheder ved nødudgange
• Ventilering af kælder (naturlig ventilation)
• Miljøarbejde (Fjernelse af skimmel m.v.)

Hvad er problemet nu? Hvad skal der ske?

Hvad skal der ske?
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8 Udearealer

GræsplæneCykelskur Privat haveStiBygning,
Indgangsside

Bygning,
Haveside

GræsplæneCykelskur Privat haveStiBygning,
Indgangsside

Bygning,
Haveside

GræsplæneCykelskur Privat have Bygning,
Haveside

privat 
have

grøn
buffer

visuel kontakt
over hækken

nye åbne 
altaner

lavere hække

nyt oplevelsesrigt
fællesareal

ny sti fællesareal

Mere gade, mere have, mere gård
Gadehavegårds grønne arealer er uden tvivl en af bebyggelsens
helt store kvaliteter, som skal bevares og styrkes i forbindelse 
med gennemførelse af udviklingsplanen og helhedsplanen.

Helhedsplanen fokuserer på de grønne arealer som er tæt på 
boligerne. Dvs. de private haver i stuetagen, adgangsveje på 
indgangsiden og fællesarealerne mellem blokkene. 

Elementer i helhedsplanen:
• Omdannnelse af ensartede græsflader til oplevelsrige haver 

med attraktive, særlige opholdssteder for alle aldre.
• Visuel kontakt over hækken fra de private haver.
• Grønne afstandstands-zoner, der sikrer privathed på både 

have- og indgangsider.
• Sammenhængende stiforløb.

Hvad er med i budgettet for Helhedsplanen?

Udearealer:
• Genopretning af terræn omkrings blokke (efter facadearbejde)
• Retablering af eksisterende parkering efter byggeplads
• Omdannelse af private haver

Renovation:
• Affaldsøer - fx nedgravede molokker 

(eksisterende skakter nedlægges)
• Ny genbrugsstation

Vaskerier:
• To nye vaskerier

Drift:
• Nye driftsarealer
• Ny genbrugsplads

Øvrige tiltag der finansieres af Udviklingsplan og 
Infrastrukturmidler:

• Fælleshaver og oaser
• Lokal afledning af regnvand (LAR) 
• Nye parkeringspladser fordelt i hele bebyggelsen
• Opgraderet belysning
• Nye / opgraderede stier og belægninger

Omdannelse af private haver og fællesarealer mellem blokkene

ny sti

Facader mod nye veje

ny sti /
fortov multizone ny vejbane

grøn 
buffer ved 
facade cykel-

parkering sivegade med 
langsom trafik

parkering
affaldsøer

Illustration: Visionen for de nye fællesarealer der anlægges hvor 
Øksen og Sylens store P-pladser nedlægges
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Familieboliger - Eksisterende lejlighedstyper UDEN sammenlægning (inkl. tilgængelighedsboliger)

Ty
pe

R
um Adresse

Ar
ea

l

Gns. husleje
01.08.2021

Huslejestigning
Udviklingsplan

Gns. husleje efter 
Udviklingsplanen

Huslejestigning
Helhedsplan

Gns. husleje efter 
Udviklingsplan 
+ Helhedsplan

Tillæg for 
tilgængelig-
hedsbolig

Gns. husleje for 
tilgængeligheds-

bolig

A 3
Øksen 84 m² 6.387 kr./mdr. + 70 kr./mdr. 6.457 kr./mdr.   + 791 kr./mdr.  7.248 kr./mdr. + 182 kr./mdr.  7.430 kr./mdr.

Sylen/Murskeen 85 m² 6.677 kr./mdr. + 71 kr./mdr. 6.748 kr./mdr. + 800 kr./mdr.  7.548 kr./mdr. + 184 kr./mdr.  7.732 kr./mdr.

B 2
Øksen 73 m² 5.644 kr./mdr. + 61 kr./mdr. 5.705 kr./mdr. + 687 kr./mdr.  6.392 kr./mdr. + 158 kr./mdr.  6.550 kr./mdr.

Sylen/Murskeen 75 m² 5.965 kr./mdr. + 63 kr./mdr. 6.028 kr./mdr. + 706 kr./mdr.  6.734 kr./mdr. + 163 kr./mdr.  6.897 kr./mdr.

E 4
Øksen 93 m² 6.949 kr./mdr. + 78 kr./mdr. 7.027 kr./mdr. + 876 kr./mdr.  7.903 kr./mdr.

(Gavlboliger og 4-værelses-
lejligheder ombygges ikke til 

tilgængelighedsboliger)
Sylen/Murskeen 99 m² 7.671 kr./mdr. + 83 kr./mdr. 7.754 kr./mdr. + 932 kr./mdr.  8.686 kr./mdr.

G 3 Murskeen 85 m² 6.454 kr./mdr. + 71 kr./mdr. 6.525 kr./mdr. + 800 kr./mdr.  7.325 kr./mdr.

Familieboliger - Nye lejlighedstyper MED sammenlægning (anslået m²)

Ty
pe

R
um Adresse

Ar
ea

l

Gns. husleje
01.08.2021

Huslejestigning
Udviklingsplan

Gns. husleje efter 
Udviklingsplanen

Huslejestigning
Helhedsplan

Gns. husleje efter 
Udviklingsplan 
+ Helhedsplan

AD 5
Øksen 132 m² 10.161 kr./mdr. + 110 kr./mdr. 10.271 kr./mdr.  1.243 kr./mdr.  11.514 kr./mdr.

Sylen/Murskeen 134 m² 10.834 kr./mdr. + 112 kr./mdr. 10.946 kr./mdr.  1.262 kr./mdr.  12.208 kr./mdr.

CF 2 Øksen 84 m² 6.571 kr./mdr. + 70 kr./mdr. 6.641 kr./mdr.  791 kr./mdr.  7.432 kr./mdr.

GH 4 Sylen/Murskeen 117 m² 9.281 kr./mdr. + 98 kr./mdr. 9.379 kr./mdr.  1.102 kr./mdr.  10.481 kr./mdr.

GJ 4 Sylen/Murskeen 117 m² 9.097 kr./mdr. + 98 kr./mdr. 9.195 kr./mdr.  1.102 kr./mdr.  10.297 kr./mdr.

AA 5½ Sylen/Murskeen 128 m² 10.054 kr./mdr. + 107 kr./mdr. 10.161 kr./mdr.  1.205 kr./mdr.  11.366 kr./mdr.

Ungdomsboliger

Ty
pe

R
um Adresse

Ar
ea

l

Gns. husleje
01.08.2021

Huslejestigning
Udviklingsplan

Gns. husleje efter 
Udviklingsplanen

Huslejestigning
Helhedsplan

Gns. husleje efter 
Udviklingsplan 
+ Helhedsplan

C 1
Øksen 57 m² 4.626 kr./mdr. + 48 kr./mdr. 4.674 kr./mdr.  537 kr./mdr.  5.211 kr./mdr.

Sylen/Murskeen 52 m² 4.334 kr./mdr. + 43 kr./mdr. 4.377 kr./mdr. 490 kr./mdr.  4.867 kr./mdr.

D
1 Øksen 48 m² 3.774 kr./mdr. + 40 kr./mdr. 3.814 kr./mdr. 452 kr./mdr.  4.266 kr./mdr.

Sylen/Murskeen 49 m² 4.033 kr./mdr. + 41 kr./mdr. 4.074 kr./mdr. 461 kr./mdr.  4.535 kr./mdr.

H 1 Murskeen 32 m² 2.735 kr./mdr. + 27 kr./mdr. 2.762 kr./mdr.  301 kr./mdr.  3.063 kr./mdr.

J 1 Sylen/Murskeen 32 m² 2.735 kr./mdr. + 27 kr./mdr. 2.762 kr./mdr.  301 kr./mdr.  3.063 kr./mdr.

Økonomi

Nye gade- og altanfacader samt gavle 
Nye altaner    
Renovering af tage     
Opretning af betonskader i kældre  
Nye badeværelser    
Nyt ventilationsanlæg (med varmegenvinding)  
Indretning af 38 tilgængelighedsboliger*   
Opretning af udearealer/omdannelse af private haver  
Nye affaldsøer (molokker)
Nye driftsarealer, herunder genbrugsplads og vaskerier
Supplerende ekstraarbejder i boliger

Omkostninger, genhusning, lejetab

Samlet budget inkl. omkostninger og moms 

Heraf støttede midler fra Landsbyggefonden
Heraf ikke støttede midler fra afdelingen 

78.934.000 kr.
41.916.650 kr.
29.831.328 kr.
16.291.500 kr.
29.782.500 kr.
29.428.750 kr.
18.715.000 kr.
10.800.000 kr.
21.500.000 kr.
14.520.000 kr.

1.200.000 kr.

105.951.359 kr.

461.648.154 kr.

217.663.992 kr.
243.984.162 kr. 

Budget med støtte fra Landsbyggefonden

Eksempler på husleje efter 
Udviklingsplan og Helhedsplan

* Tilgængelighedsboliger gennemgår en mere omfattende renovering med både 
nyt bad og køkken.

Om støttede midler fra Landsbyggefonden
De støttede midler fra Landsbyggefonden består i en række for-
delagtige lån hos Landsbyggefonden med en meget lav ydelse, 
som ikke giver nogen huslejestigning for afdelingen.

Huslejestigningen kommer fra de såkaldte ”ikke støttede midler”, 
der skal findes i afdelingen. Her benyttes bl.a. de henlæggelser, 
som er sparret op igennem de sidste mange år fordi afdelin-
gen ikke har haft nogle huslejestigninger. Derudover optages 
30-årige realkreditlån.

Huslejestigningen samlet  
Huslejen i Gadehavegård stiger som følge af Udviklingsplanen 
og Helhedsplanen med 12 %. Denne stigning vil træde i kraft fra 
den dag en beboer flytter tilbage til en nyrenoveret lejlighed.

Grundhuslejen stiger således fra huslejeniveauet i dag med i alt 
113 kr./m²/år.

Da sammenlægningsboligerne og tilgængelighedsboligerne 
bliver fuldt ud renoveret og både får nyt køkken og bad vil disse 
boliger stige med 139 kr./m²/år.

Derudover vil alle lejemål på grund af den nye klimaskærm (nye 
tage, facader, døre og vinduer) samt det nye ventilationsanlæg 
med varmegevinding kunne forvente en månedlig energibespar-
else på minimum 100 kr.

Derudover bør det forventes at huslejen som en del af den almindelige samfundsudvikling stiger med 2 % hvert år. 
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Tidsplan for gennemførelse af det samlede Gadehavegård
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Højere husleje, hvis der stemmes nej

Hvis resultatet af afstemningen om Helhedsplanen bliver et 
‘nej’, frafalder hele støtten fra Landsbyggefonden. Afdelingen 
vil dog fortsat være forpligtet til at fremtidssikre Gadehavegårds 
bygninger og boliger og gennemføre en renovering inden for 
nærmeste fremtid. 

Det betyder at afdelingen selv skal optage lån til renoveringen. 
Det vil medføre en huslejeforhøjelse, der er over dobbelt så høj 
som ved et støttet projekt. 

Hvis afdelingen gennemfører de mest nødvendige renovering-
arbejder skal der renoveres for i alt 363.500.00 kr. inkl. omkost-
ninger og moms. 

Huslejekonsekvensen af afdelingens egen renovering uden 
støtte fra Landsbyggefonden bliver en huslejestigning på 36,9 %.

Som eksempel betyder dette at grundhuslejen for en 3-værelses 
lejlighed i Gadehavegård vil stige fra 6.559 kr. til 9.081 kr./mdr. 

Såfremt der bliver stemt ‘ja’ til Helhedsplanen for Gadehavegård 
ved beboerafstemningen d. 20. februar 2022, vil projektet blive 
sendt til endelig godkendelse hos Høje Taastrup Kommune og 
Landsbyggefonden. 

Efterfølgende vil vores rådgivere fra Arkitema begynde projek-
teringen (færdigtegningen) af både indholdet i Udviklingsplanen 
og Helhedsplanen, så udførelsen af byggeprojekterne kan ud-
føres som skitseret i tidsplanen herunder.

Etapeoversigt

ETAPE 3
Øksen

ETAPE 2
Sylen

ETAPE 1
Murskeen

1
(sælges)

ETAPE 1 
Salg: 
Blok 12: Murskeen 35-39

Nedrivning:
Blok A1: Øksen 23-24
Blok 9:  Murskeen 29-31 + 3. sal 32-34
Blok 10: Murskeen 24-28
Blok 12:  Murskeen 40-41
Blok 13:  Murskeen 21-23

Renovering:
Blok 9:  Murskeen 32-34
Blok 14:  Murskeen 16-20
Blok 15: Murskeen 8-10
Blok 16: Murskeen 11-15

ETAPE 2
Salg:
Blok 1: Sylen 32-35

Nedrivning:
Blok 3:  Sylen 3. sal 28-31
Blok 4: Sylen 22 + 3. sal 20-21
Blok 6: Sylen 16-19 hver 2. bolig 3. sal
Blok 7: Sylen 10 + 3. sal 8-9

Renovering:
Blok 2:  Sylen 36-39
Blok 3: Sylen 28-31
Blok 4:  Sylen 20-21
Blok 5:  Sylen 23-27
Blok 6: Sylen 16-19
Blok 7: Sylen 8-9
Blok 8:  Sylen 11-15
Blok 11:  Sylen 1-7

ETAPE 3
Nedrivning:
Blok A1: Øksen 27
Blok A2: Øksen 14-15 + 17
Blok B1: Øksen 9-10 + 3. sal 1-3

Renovering:
Blok A1:  Øksen 25-26 + 28-32
Blok A2: Øksen 13 + 16 + 18-22
Blok B1:  Øksen 1-8 + 11-12

Øksen 
23-24

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

RenoveringProjektering
NedrivningNedrivning

Konkurrence Projektering ByggeperiodeKvarterhus

Projektering ByggeperiodeÆldreboliger

Projektering ByggeperiodeCampus

Projektering Renovering
Nedrivning

RenoveringProjektering
Nedrivning

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Øksen 23-24 Murskeen


