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Kære beboer i Stationsgården

Stationsgården har fået udarbejdet en helhedsplan (en plan for renoveringen af

ca. 112 m2

Stationsgården). I denne information
kan du læse om hvad helhedsplanen indeholder, hvorfor
entré
den er blevet udarbejdet og hvad der skal ske fremadrettet.

relse

væher danne dig et overblik over processen for arbejdet med den kommende renovering
Du kan
stue

af afdelingen. Derudover vil du finde de planlagte tiltag som helhedsplanen indeholder, samt få
svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have til helhedsplanens videre forløb.

værelse

4,8m

3,1m

5,5m
Pga. nye regeringstiltag
4,7m om at igangsætte ekstraordinære arbejder fra Landsbyggefonden,

sættes en hasteproces i gang med behandling af flere helhedsplaner. Stationsgården har fået

værelse

den mulighed at blive hastebehandlet inden for de nye regeringstiltag.
4,0m

2,8m

1,9m

3,9m

ca. 8 m2
Der er oprettet en hjemmeside, hvor du kan finde mere information
omkring projektet:
http://ballerup-ejendomsselskab.dk/
Klik på Afdelinger, herefter Stationsgården, og tilsidst Helhedsplan for Stationsgården.
Afdelingen skal stemme om helhedsplanens gennemførelse. Afstemningen vil finde sted som
urafstemning, og du vil blive indkaldt til beboerinformationsmøde inden.

elevator

køkken

køkken
entré
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Eksisterende facadeudtr

HAR DU SPØRGSMÅL

Der vil blive afholdt informationsmøder, hvor der vil være mulighed for at få svar på alle
dine spørgsmål i forbindelse med renoveringen.
Spørgsmål til helhedsplanen kan også sendes pr. mail til:
renoveringafstationsgaarden@gmail.com
Vi forventer yderligere, at der vil blive mulighed for at stille spørgsmål via en telefonhotline. Dette vil blive oplyst senere.
Alle indkomne spørgsmål vil blive samlet sammen og spørgsmål og svar vil løbende
blive lagt op på Ballerup Ejendomsselskabs hjemmeside:
http://ballerup-ejendomsselskab.dk/
Klik på Afdelinger, herefter Stationsgården, og tilsidst Helhedsplan for Stationsgården.

Husk at holde øje med
din postkasse, hvor
nærmere information
følger
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OVERSIGT - BAGGRUND

Baggrunden for helhedsplanen tager afsæt i en række væsentlige udfordringer KAB
har registreret gennem henvendelser, fra jer beboere, omkring bl.a. fugt og skimmel i
boligerne, trækproblemer og vandindtrængning omkring vinduerne.
Helhedsplanen er baseret på udførte undersøgelser omkring boligafdelingens stand
(tilstandsrapporter).
De væsentligste udfordringer i Stationsgården er:
• Der er kuldebroer, skimmel- og fugtproblemer i karnapper, lysninger og gavle.
• I murværket er der mange nedbrudte fuger som medfører fugt i væggene.
• Tæringer på installationerne i fællesarealerne.
• Taget er udtjent og der er begyndende utætheder.
• Vinduer er udtjente og i karnapper og franske altaner er de utætte.
• På betonbrystninger og betonbånd (dvs. de hvide elementer i facaden) er der
skader.
• Varmecentralen er nedslidt.
• Der er manglende ventilation i boligerne som medfører dårligt indeklima
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Stationsgården består af 128 boliger
opført i perioden 1951-1956 som et
tidstypisk rødt murstensbyggeri.
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Boligudbuddet i afdelingen er fordelt
på 1-, 2-, 3-, og 4-værelsesboliger.
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På ovenstående kort er hver boligblok inddelt med nummer
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HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

En helhedsplan er en samlet plan for udviklingen af boligafdelingen, der sikrer at
bebyggelsen forsat er konkurrencedygtighed på ejendomsmarkedet.
Formålet med helhedsplanen er at fastholde Stationsgården som en attraktiv
boligafdeling, med et godt indeklima, hvor folk har lyst til at flytte hen - og til at blive
boende.
Med helhedsplanen er følgende forhold undersøgt:
• Bygningsmæssige forhold
• Boligsociale forhold
• Huslejeniveau og økonomiske forhold
• Bebyggelsens omdømme i det lokale miljø
En helhedsplan anvendes til at ansøge om renoveringsstøtte hos Landsbyggefonden.

Til

Ballerup Ejendomsselskab ved KAB
Dokumenttype

Rapport
Dato

Maj 2015

Afd. Stationsgården

STATIONSGÅRDEN
HELHEDSPLAN
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HVEM ER MED?

Beboerne:
I, beboere skal vedtage helhedsplanen før den kan gennemføres. Der er nedsat en
følgegruppe som deltager i møder med KAB og rådgiver under hele byggesagen.
Følgegruppen:
Følgegruppen består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen og
organisationsbestyrelsen. Følgegruppen varetager bestyrelsens og
organisationsbestyrelsens interesser.
Administration
KAB er det koordinerende led mellem kommunen, Landsbyggefonden, afdelingen,
organisationsbestyrelsen, rådgiverne med flere.
Rådgivere
Rambøll - ingeniører, arkitekter mfl. - har udført de tekniske undersøgelser der danner
grundlag for helhedsplanen.
Kommune
Kommunen involveres i forbindelse med ansøgning til Landsbyggefonden, og der hvor
helhedsplanen har overlap med kommunale planer og områder.
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden (LBF) er en selvejende fond, som har til formål at fremme det
almene byggeris selvfinansiering og støtter bl.a. renovering, husleje, boligsociale og
miljøforbedrende indsatser. Det er LBF,
der kan støtte projektet økonomisk,
med henblik på at huslejestigningen for
renoveringen ikke skal blive for stor.

Beboere:
Afdelingsmøder
Følgegruppe

Rådgivere:
Arkitekter
Ingeniører
Administration:
Drift
KAB
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TILTAG I STATIONSGÅRDEN

For at fremtidssikre Stationsgården, og for at sikre et godt indeklima i boligerne
fremadrettet er følgende tiltag en del af helhedsplanen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Blok 1-7: Facade mod gården efterisoleres og afsluttes med skalmur og
betonbrystninger (dvs. de hvide elementer i facaden) efterisoleres. Facade mod
Centrumgaden efterisoleres ikke, men murværket omfuges. Alle vinduer og
altanpartier udskiftes.
Blok 8-9: Alle facader efterisoleres og afsluttes med skalmur, samt udskiftning af
beton ved altaner. Alle vinduer og altanpartier udskiftes.
Nye lejlighedsdøre, indgangspartier og kælderdøre
Mekanisk balanceret ventilation (i alle blokke) som sikre et bedre indeklima
Ny tagbelægning og isolering (i alle blokke)
Skimmelsanering i boliger med skimmelproblemer
Renovering af VVS og EL i kældrene. Renovering af varmecentralen og kloak.
Ombygning af lejligheder til tilgængelighed. Fremtidssikring af boliger ved
sammenlægninger.
Miljøarbejder: renovering af gårdanlæg

Projektet er sammenkoblet med etablering af 25 tagboliger i blok 2-6 (økonomien til
etablering af tagboligerne er udenfor helhedsplanen)
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
OG BOLIGSAMMENLÆGNINGER

I Stationsgården vil 39 boliger blive omlagt til 30 tilgængelighedboliger. Disse boliger
etableres ved at sammenlægge nogle af afdelingens boliger og etablere elevator så der
bliver niveaufri adgang til boligerne. Der etableres tilgængelighedsboliger og elevatorer
i opgang 15, 19, 23, 31 og 33.
Tilgængelighed medfører, at indretningen bliver mere tidssvarende og fleksibel, med et
større og åbent køkken, samt større badeværelse. Generelt gøres rummene større da
der skal være plads til eventuelle kørestolsbrugere. Boligerne vil ikke udelukkende være
forbeholdt beboere med tilgængelighedsproblemer, men vil fortsat fungere som almindelige familieboliger.
Der udføres også boligsammenlægning uden at boligerne bliver til tilgængelighedsboliger i opgang 35.
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BLOK 1 - 4

LEJLIGHEDSPLAN BLOK 5
Ombygning af eksisterende lejligheder - lejligheden til
højre og venstre sammenlægges med en midtfor lejlighed
og ombygges med fokus på tilgængelighed. I lejligheden til
højre inddrager man eksisterende bad for at gøre plads til
elevator .

eksisterende lejlighed
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Køkken
7,6 m2

fremtidige forhold
1:100
Fremtidige forhold - Eksempel på indretningen
og
boligsammenlægning i tilgængelighedsboliger

ca. 7

Altan
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Alle brutt
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BLOK 1 - 4

LEJLIGHEDSPLAN BLOK 3
Ombygning
af eksisterende
lejligheder - lejligheden til
Eksisterende
forhold
højre sammenlægges med en midtfor lejlighed. Samtidig
inddrages eksisterende bad for at gøre plads til elevator.
Lejlighederne ombygges med fokus på tilgængelighed.

BLO
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eksisterende lejligheder 1:250

94.2m2
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18,4 m2
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Stue/Køkken
30 m2

ca. 77 m2
Værelse
9,2 m2

a. 88 m2

Stue
28,2 m2

Altan
6 m2
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fremtidige forhold 1:100

Fremtidige forhold - Eksempel på indretningen og
boligsammenlægning i tilgængelighedsboliger

ca. 73 m2
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Alle brutto

GENHUSNING

I forbindelse med ombygningen af boliger der skal indrettes til tilgængelighed og ved
boligsammenlægning(fremtidssikring), er det nødvendigt at genhuse de beboere der
bor i disse boliger, midlertidigt eller permanent. Genhusning vil ske i tomme boliger i
omkringliggende boligafdelinger i kommunen.
For at sikre mest mulig hensyntagen til jeres behov, tilrettelægges og gennemføres en
proces for genhusning i tæt dialog mellem KAB’s genhusningsteam og de beboere der
er berørte. Alle beboere som bliver berørt af genhusning får tilbudt passende hjælp til
flytning mv..
Hvis du/I skal genhuses vil du/I blive varslet 6 måneder før selve genhusningen.
Forud for genhusningen vil der blive:
- afholdt genhusningsinformationsmøder med uddybende information
- fremsendt informationsmateriale og spørgeskemaer
- afholdt individuelle genhusningssamtaler efter behov
Under hele genhusningsprocessen vil du/I have mulighed for at tage kontakt til
genhusningsteamet.
Hvis du/I skal genhuses vil du/I blive inviteret til en individuel samtale, hvor dine/jeres
særlige behov vil blive noteret. Der vil blive informeret nærmere om genhusning efter
afstemningen, såfremt at helhedsplanen bliver vedtaget.
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HUSLEJEKONSEKVENS

Den samlede budgetramme for helhedsplanen ligger på 150,3 mio. kr.
Med landsbyggefondens skitse til kapitaltilførsel er det blevet muligt at gennemføre
helhedsplanen med en huslejestigning på gennemsnitlig ca. 253 kr./m2/år (i forhold til
det eksisterende huslejeniveau). Dette svarer til en huslejestigning på ca. 35 %.
Det undersøges i de næste faser om huslejestigningen kan nedsættes.
Det kan forventes at der vil opleves besparelser på varmeudgifterne, som følge af udskiftningen af vinduer og isolering af brystninger.
Eksempler på forventet huslejestigning*
En 4-værelsebolig på 110 m2 vil få en huslejestigning på ca. 2.318 kr/månedligt.
En 3-værelsesbolig på 85 m2 vil få en huslejestigning på ca. 1.792 kr/månedligt.
En 2-værelsesbolig på 65 m2 vil få en huslejestigning på ca. 1.370 kr/månedligt.
Almindelige omkostningsbestemte stigninger i den almindelige drift er dog undtaget.
*Den endelige huslejestigning kendes først når projektet er længere fremme og der er
indhentet priser fra håndværkere/entreprenører. Afdelingen skal til den tid stemme om
helhedsplanen igen.
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HVAD SKER DER, HVIS VI IKKE FÅR
EN HELHEDSPLAN?

Bebyggelsen har et stort behov for at blive renoveret. Hvis der siges nej til en helhedsplan og kun de nødvendige arbejder skal udføres vil det medføre en huslejestigning på
ca. 500 kr/m2 pr. år.
I denne huslejestigning er følgende nødvendige arbejder indeholdt:
•
Udskiftning af tag i alle blokke
•
Udskiftning af vinduer i alle blokke
•
Efterisolering og betonreperation på brystninger og betonbånd i alle blokke
•
Renovering af fuger i murværket
•
Ombygning af sålbænke og reperation af revner på Linde Alle 2-2a
•
Udskiftning af VVS i kælderne
•
Udskiftning af EL i kælderne
•
Renovering af kloak
De nødvendige arbejder er dele der skal renoveres/udskiftes inden for 0-10 år, for at
opretholde driften af bebyggelsen. Mange af disse dele af bebyggelsen er i dag meget
drifttunge, og omkostningsfulde.
Der udføres ingen boligsammelægning, herunder tilgængelighedsboliger, og dermed
opføres der ingen elevatorer, og der udføres ingen udskiftning af lejlighedsdøre, indgangspartier og kælderdøre samt ingen renovering af gårdanlæg.

Der er begyndende utætheder i taget.

Der opleves fugt og trækproblemer i boligerne.
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DET VIDERE FORLØB

Hvis afdelingen stemmer ja til helhedsplanen for Stationsgården vil KAB sætte rådgivere
til at udarbejde et endeligt projekt.
På baggrund af dette vil der blive indhentet tilbud fra entreprenører på at udføre selve
byggearbejderne. Her kan du få et overblik over det videre forløb:

AFSTEMNING/GODKENDELSE AF SKEMA A.
AFSTEMNINGEN SKAL SKE VED
URAFSTEMNING

2011-2020

UDARBEJDELSE AF HELHEDSPLAN

2020 (medio)

BEHANDLING HOS
LANDSBYGGEFONDEN
+
KOMMUNEN

2020 (medio) - 2021 (medio)

PROJEKTERING
+
UDBUD AF ENTREPRISEN
+
PLANLÆGNING AF
GENHUSNING

SKEMA A
GODKENDT

HUSK!

Afstemningen for
helhedsplanen skal ske ved
urafstemning.
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2022 - 2025

UDFØRELSE
2022

SKEMA B
GODKENDT

