
Fortsættes på bagsiden 
 

Grantoften      

Ballerup almennyttige Boligselskab 
 

  
 

 EKSTRAORDINÆRT 

 AFDELINGSMØDE 
  

Til beboerne i  

Grantoften Init.: JG/HC/BR 

 

 Tlf.nr. 44 97 76 75 

 

 Dato: 13. januar 2020 

  

 

 

ENDELIG DAGSORDEN TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
 

TIRSDAG D. 21. JANUAR 2020 KL. 19.00 

 

I GRANTOFTECENTRETS SAL 
 

 

Endelig dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

 

2. Helhedsplan for Grantofteparken.  

 

Peter Olesen fra DAB Byg & Renovering vil kort orientere om processen og tidsforløbet 

for ansøgning om renoveringsstøtte (skema A) til Grantofteparken under Landsbygge-

fondens renoveringsstøtte. 

 

Samtidig beder vi afdelingsmødet godkende, at der anvendes op til 2 millioner kr. til fo-

reløbig projektering. Beløbet skal anvendes for at gøre perioden frem til byggestart så 

kort som mulig. Beløbet vil efterfølgende indgå i den kommende renovering. 

 

 

3. Optagelse af lån til ombygning af det tidligere beboerhotel til boliger 

 

Afdelingsmødet har tidligere godkendt, at beboerhotellet skulle ombygges med støttede 

lån fra Landsbyggefonden. Imidlertid betyder politiske prioriteringer af Landsbyggefon-

dens midler og det meget lave renteniveau, at det nu er mere fordelagtigt for afdelingen 

at ombygge med ustøttede lån. Der ønskes afdelingsmødets godkendelse af optagelse af 

et fastforrentet 30 årigt realkreditlån med et nettoprovenu på 18 millioner kr. 

 

Udgiften til renter og afdrag på lånet vil hovedsageligt blive dækket af huslejen fra de 

nye boliger, dog vil der de første år være en mindre udgift for afdelingen. Udgiften det 

første år vil være op til 150.000 kr. svarende til en huslejestigning på cirka 0,015% Ud-

giften indregnes i budgetforslaget for 2021, som fremlægges til august. 
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4. Ombygning af materialegård 

 

Afdelingsmødet har tidligere godkendt ombygning af materialegård og mandskabsfacili-

teter. Imidlertid mangler der fortsat at blive opført en maskinhal. Udgifterne hertil er 

budgetteret til 3 millioner kr. Vi beder derfor afdelingsmødet om godkendelse af, at der 

anvendes 3 millioner kr. til færdiggørelse af maskinhal. Udgiften vil betyde en husleje-

stigning på 150.000 kr., svarende til 0,015 %, hvis det finansieres med 30 årige realkre-

ditlån. Den endelige finansiering og huslejestigning vil blive forelagt afdelingsmødet i 

forbindelse med budgetforslaget for 2021, som fremlægges til august. 

 

 

5. Nye molokker til affaldssortering i henhold til Ballerup Kommunes direktiver.  

 

Ballerup Kommune indfører affaldssortering for etageejendomme. Det betyder, at de 

nuværende molokker fremover ikke kan anvendes. Ballerup Kommune tilbyder at etab-

lere nye molokker, som opfylder kravene til sortering. Udgiften hertil afholdes af Kom-

munen. Imidlertid skal de nuværende molokker fjernes, og det skal afdelingen selv be-

tale. Der ønskes afdelingsmødet godkendelse til at anvende 2 millioner kr. til bortskaf-

felse og reetablering efter de nuværende molokker. Herunder lukning af huller og gen-

etablering af asfalt. Udgiften svarer til en lejestigning på 0,1 %, hvis arbejderne finan-

sieres med 30 årige realkreditlån. Den endelige finansiering og huslejestigning vil blive 

forelagt afdelingsmødet i forbindelse med budgetforslaget for 2021, som fremlægges til 

august. 

 

Efter etablering af ny affaldsløsning til sortering står Ballerup Kommune for tømning, 

service og vedligeholdelse af molokkerne.  

 

 

 

Vi gør opmærk på, at der i Salen kun må være 135 beboere, så er der et større beboerfremmøde 

end dette, vil mødet blive aflyst og flyttet til en ny dato og ny lokation.  

 

HUSK !!! At medbringe din seneste huslejekvittering eller betalingsserviceoversigt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen  


