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Kære Beboere 

Ved en urafstemning i juni 2021 godkendte beboerne helhedsplanen for rækkehusene 
i Grantoften. Efterfølgende har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til 
helhedsplanen. Imidlertid indeholder helhedsplanen en række arbejder, hvor 
Landbyggefonden ikke dækker hele udgiften. Planen vil derfor få nogle 
huslejemæssige konsekvenser, som skal godkendes af beboerne.  

Vi indkalder dig derfor til  

ekstraordinært afdelingsmøde 

10. november 2022 kl. 19:00 

i Salen, Platanbuen 14 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
 

2. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
 

3. Kort gennemgang af helhedsplanen for rækkehusene ved Carsten 
Sørensen fra ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S 
 

4. Økonomi ved helhedsplanen ved Henrik Glæsner Christensen, DAB 
Den beregnede økonomi for helhedsplanen kan skitseres således: 
 
Skema A:  
Den samlet anlægssum budgetteret til 260.595.749 kr. og opdelt således:  
Støttede arbejder – opretning mv.  103.112.220 

Ustøttede arbejder – alm. Vedligehold   157.473.529 

I alt  260.595.749 

 

Ballerup almennyttige Boligselskab 
GRANTOFTEN 
 
 

Til beboerne 

INDKALDELSE 
 
Afdelingsmøde 
den 10. november 2022 
Udsendt  
den 27. oktober 2022 
MDR-2022-00885 
Side 1 af 3 
0204   HEC 0204 / Lejer 10-11-2022 19:00 
10-11-2022 21:00  
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den 25. oktober 2022 
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Side 2 af 3 
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Den samlede anlægssum for helhedsplanen finansieres således:  
Realkredit lån (støttede arbejder) 103.112.220 

Realkredit lån (ustøttede arbejder)  119.186.529 

Egen trækningsret (støttede arbejder)  8.947.000 

Fællespuljen (støttede arbejder)  26.840.000 

Kapitaltilførsel – 1/5 dels ordning  2.500.000 

I alt  260.595.749 

 
Årlig omkostninger til lån      10.863.592 
Fritagelse for udamortiserede ydelser      -2.761.783 
Fritagelse for pligtmæssige bidrag          -728.876 
Driftslån         -5.915.180 
Årlig udgift for Grantoften 1 år.        1.457.752 
 
 

5. Gennemgang af huslejekonsekvenser 
Udgifterne til helhedsplanen fordeles mellem rækkehusene og højblokkene.  
Den årlige udgift på 1.457.752 kr. betyder egenbetaling af en huslejestigning 
på 1,27 % set i forhold til huslejen januar 2022.  
 
Den forventede husleje efter renovering bliver følgende:  

 

 
 

Leje 2022 Stigning - kr. Stigning - % Kr. / m2 / år
Højhuse 67.982.496 516.875 0,76% 7
Rækker 45.769.164 940.238 2,05% 21
Enkeltværelser 76.656 640 0,83% 7
Platanbuen 803.556 - 0,00% 0

Total 114.631.872 1.457.752 1,27% 12
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Fordelingen mellem blokkene og rækkehusene er foretaget efter samme 
retningslinjer, som blev anvendt ved facaderenoveringen af blokkene. 
Fordelingen sker ud fra en vurdering af, om arbejdet kan betragtes som 
værende en hel eller delvis forbedring af boligen. 
 

6. Spørgsmål og debat 
 

7. Afstemning om helhedsplan 
 
Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at vi stemmer ja til helhedsplanen. 
Afdelingsbestyrelsen anbefaler et ja, da mange af de arbejder, som er indeholdt 
i planen under alle omstændigheder skal eller bør gennemføres inden for en 
kortere årrække. Hvis arbejderne skal udføres uden støtte fra 
Landsbyggefonden, vil huslejestigningerne blive væsentligt højere. 
 
 

8. Tak for i aften 

 

 

Den temaavis som blev udarbejdet i 2021 bliver opdateret. Vi vil imidlertid gerne 
spare på papiret, så fra den 4. november kan temaavisen ses på hjemmesiden. Der er 
også fysiske eksemplarer, som vil kunne afhentes på ejendomskontoret. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 


