
 
Domea.dk svarer på spørgsmål fra 
beboerne om karme, køkkener og 
kompensationer mm. 
 

1. Entreprenører går konkurs, materialepriserne er steget - er der chance for, at 
udviklingsplanen ikke bliver gennemført? Kan vi beholde vores bolig?  

Hvis der opstår udfordringer som f.eks. entreprenører, der går konkurs, høje materialepriser eller andet, så 
vil der blive fundet løsninger sammen med Kommunen, Landsbyggefondet og ministeriet.  
 
Det er Folketinget, som har vedtaget, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Gadehavegård (og 14 
andre boligområder i landet.) Udviklingsplanen er derfor godkendt hos transport- bygnings- og 
boligministeriet, og der er krav om at planen skal realiseres inden 2030.   

2. Kan løfterne overholdes? 

Hvis noget i udviklingsplanen bliver nødt til at blive ændret skal beboerne inddrages og godkende det. 
Sådan er rammerne for indhold og økonomi for udviklingsplanen og helhedsplanen, som blev godkendt på 
de to ekstraordinære beboermøder i september 2021 og februar 2022.  

3. Hvad bliver der udført i lejlighederne?    

Får vi nye gulve – hvis ikke, bliver de så afhøvlet og lakeret?  

I renoveringsboligerne slibes og lakeres gulvene. I sammenlægningsboliger og tilgængelighedsboliger 
kommer der nye gulve i store dele af boligen, og der slibes og behandles i de resterende rum. 

Får vi nye køkkener, fodpaneler, dørkarme?  

Sammenlægningsboliger og tilgængelighedsboliger får nye køkkener. Der etableres også nye vægge i disse 
typer boliger med døre og dørkarme samt nye gulve og fodpaneler.  

Køkkener i renoveringsboliger bevares, men der kommer ny emhætte, der er koblet på ventilationsanlæg 
og inddækning over køkkenskabe (for at skjule ventilationsrør).  

I renoveringsboligerne får man ikke nye fodpaneler eller dørkarme. 

Alle typer boliger får nye badeværelser.                           

4. Skal jeg fortsætte med at betale til et køkken jeg afdrager på?  
Jeg har fået installeret nyt køkken, som jeg stadig afdrager på. Min bolig skal nedrives. Får jeg refunderet 
noget af det, som jeg har indbetalt? Min lejlighed skal renoveres. Hvad sker der med det køkken, som jeg 
selv har betalt? 

Tommelfingerreglen er at køkkener følger lejemålet ikke beboeren. Et nyt køkken bliver i lejligheden, 
ligesom den resterende gæld. Man kan altså ikke få sit køkken med til gængæld skal man naturligvis heller 
ikke afdrage mere gæld når man flytter fra køkkenet og lejligheden. (se mere om renovering og køkkener 
spørgsmål 3)   
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5. Når vi skal midlertidig genhuses, skal vi så tømme hele lejligheden?  
Ja - når du skal midlertidigt genhuses, så skal hele lejligheden tømmes for indbo dvs. alle møbler, så 
håndværkerne kan komme til at udføre deres arbejde på forsvarlig vis. Dit kælderrum skal også tømmes.  
Har du meget indbo? Så kontakt allerede nu genhusningskonsulenterne, så de ved, at du har meget indbo, 
når du skal genhuses. 

6. Får vi 2 x flyttehjælp, når vi kun skal midlertidig genhuses? 

Ja - I får flyttehjælp gennem genhusningsteamet. I bliver kontaktet i god tid inden I skal genhuses. I kan 
enten vælge, at det flyttefirma, som vi har en aftale med, flytter for jer eller, at I flytter selv og får et fastsat 
beløb, som kompensation, der udbetales senest 10 hverdage efter I er flyttet. Kompensationen udbetales 
både når I flytter til jeres midlertidige genhusningsbolig, og når I skal flytte tilbage til jeres kontraktbolig 
efter den er renoveret. (se mere i folderen eller/og på hjemmesiden) 

7. Hvornår får vi besked om hvor og hvornår vi skal genhuses permanent/ 
midlertidig?  

Senest 3 måneder før I skal genhuses vil I modtage brev fra genhusningsteamet om at I skal genhuses. Vi 
forsøger at genhuse både midlertidigt og permanent internt i Gadehavegård. Lovgivningen på området 
giver os mulighed for at genhuse permanent udenfor Gadehavegård og inden for Taastrup kommunes 
grænse, det kan være Charlottekvarteret Hedehusene. Det kan blive nødvendigt at tilbyde permanent 
genhusning i andre af Boligselskabet DFBs afdelinger indenfor Taastrup kommune.  

Det er også muligt at ønske bolig udenfor Taastrup kommune. Ønsker du dette skal du kontakte 
genhusningskonsulenterne og få en snak om hvilke muligheder du har i den forbindelse.  

8. Ældreboliger - Hvornår kan vi se plantegninger over ældreboligerne, som skal 
opføres i GHG. Hvem visiterer dertil? Hvordan er reglerne?   

Plantegninger fra ældreboligerne kommer på hjemmesiden inden uge 42 i år (2022.) De vil også blive 
præsenteret på statusmøder om udviklingsplanen, som afholdes i januar 2023.  

Det er Høje Tåstrup Kommune som visiterer til boligerne. Det er derfor sagsbehandlerne i kommunens 
omsorgs- og støttecenter, der vurderer om man kan komme til at bo i de nye ældreboliger i Gadehavegård 
eller andre steder i kommunen. Du skal selv søge via kommunens hjemmeside under `Ældre- og 
handicapvenlige boliger ’ (se mere på hjemmesiden).  

9. Beboerhuset - skal det stadig nedrives?   

Det er planen at beboerhuset sælges til den nye ældreboligafdeling som opføres i Gadehavegård og de 
aktiviteter, der er i huset nu, flyttes til det nye Kvarterhus, når det står færdigt senest 2026.  

Hvis den nye ældreboligafdeling ikke skal bruge hele beboerhuset, vil den resterende del muligvis blive 
inddraget til gavn for Gadehavegårds beboere. Dette er fortsat ikke afklaret.  

 

Husk du kan finde svar på  
mange flere spørgsmål på 

www.gadehavegaard.dk 


