Temaavis
Helhedsplan
AKB - Rødovre, Milestedet
09-11-2020

Vi skal igang med en renovering - men endnu en renovering
kan snart forelægges for beboerne i AKB Milestedet.
Som led i genopretningen af dansk økonomi efter corona,
har Folketinget besluttet at igangsætte renoveringer af almene boliger.
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Indledning

– ord fra afdelingsbestyrelsen
Kære beboere i Milestedet

En løsning med Landsbyggefonden

Det er med stor glæde, at vi præsenterer denne
temaavis for jer.

Vi har sammen med Landsbyggefonden udarbejdet
en helhedsplan, hvor vi både kan få gennemført
de store renoveringsopgaver, der er behov for, og
samtidig kan fastholde et attraktivt huslejeniveau i
fremtiden.

Organisationsbestyrelsen, som er AKB Rødovres
hovedbestyrelse, har sammen med afdelingsbestyrelsen, KAB, rådgiverene Wissenberg og Vilhelm
Lauritzen arkitekter arbejdet med en helhedsplan
for Milestedet.

Landsbyggefonden har meddelt, at de vil støtte en
renovering af Milestedet med 70 mio. kr, men det
kræver, at der er udarbejdet og vedtaget en helhedsplan for fremtidssikringen af vores bygninger
og boliger.

Det har vi, fordi Folketinget har givet en kort frist:
31. december 2020, hvis vi skal med i denne runde.
Ellers kan vi stille os i den kø, vi har stået i i mere
end 10 år. Det er simpelthen forfra.

Helhedsplanen er udarbejdet, boligselskabet har
godkendt den økonomiske ramme og til næste år
skal vi stemme om den.

En helhedsplan er en samlet plan for renovering og
istandsættelse af vores bygninger. Formålet er at
bringe Milestedet op på en tidssvarende standard,
og at sikre en bedre kvalitetsmæssig balance mellem lavblokke og højhuse, således at bebyggelsen
fremstår som et attraktivt boligområde.

Hvis vi gennemfører helhedsplanen med økonomisk
hjælp fra Landsbyggefonden, vil det betyde, at huslejen stiger med 5,29%. Til gengæld vil alle beboere
opleve at kunne spare på varmen, da alle får nye,
moderne vinduer, og lavblokkene efterisoleres til
moderne standard.

Arbejdet med helhedsplanen blev indledt helt tilbage i 2011, men har været på pause siden 2016, hvor
det har ligget i kø i Landsbyggefonden. Helhedsplanen er nu igen blevet startet op efter regeringen har
besluttet at fremrykke og frigive midler fra Landsbyggefonden.

En nærmere beskrivelse af renoveringstiltagene,
økonomien og huslejestigningerne findes i denne
temaavis.
Milestedet skal renoveres løbende, det kommer
vi ikke udenom. Vi kan derfor på længere sigt ikke
undgå en huslejestigning, uanset om vi stemmer ’ja’
eller ’nej’ til helhedsplanen. At sige ’nej’ til helhedsplanen og støtten fra Landsbyggefonden, er efter
vores mening ikke den bedste løsning. Vi opfordrer
derfor alle beboere til at stemme ’ja’ og godkende
helhedsplanen og dens økonomi.

Parallelt med denne helhedsplan er der allerede
igangsat et installations- og køkkenprojekt, der ikke
er omfattet af denne helhedsplan. At de to projekter
ikke er samlet som et projekt skyldes at udskiftning
af installationer ikke kunne vente længere og derfor
blev i gangsat inden man vidste besked om de frigivne midler fra Landsbyggefonden. KAB forventer,
at arbejderne kan starte op ved udgangen af første
kvartal 2021.

God læselyst!

Målet med temaavisen er at beskrive baggrunden
for helhedsplanen, redegøre for hvad den omfatter,
den tilknyttede økonomi og huslejekonsekvenser
samt oplyse om den umiddelbare tidsplan og det
videre forløb.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Hvad er en helhedsplan?
Temaavis om renovering af Milestedet

Sådan er helhedsplanen blevet til

I denne temaavis sætter vi fokus på renoveringen
af Milestedet. Vi håber, at temaavisen vil give dig et
godt billede af den helhedsplan, som skal til afstemning i starten af 2021.

2011

Der har ad flere omgange været foretaget registrering og bygningsundersøgelser af Milestedet. De
første undersøgelser startede i slutningen af 2011,
hvor der også blev gennemført grundige miljøtekniske undersøgelser.
Undersøgelserne blev sammenfattet i en tilstandsrapport.

Hvad er en helhedsplan?
En helhedsplan er en renoveringsplan, hvor man
ikke kun renoverer det, der er strengt nødvendigt,
men hvor man også udfører nogle arbejder på bygningerne og i boligerne, som giver dem nogle nye
kvaliteter.

2016

Med denne helhedsplan ønsker vi at løfte afdelingens bygningers generelle tilstand. Eksempelvis ved
at skabe et bedre indeklima i boligerne og fremtidssikre dem med renoverede facader.

I 2016 lykkedes det at få overbevist Landsbyggefonden om at en del af de påkrævede arbejder ikke
kunne løses via afdelingens egne opsparede midler.
Landsbyggefonden gav et foreløbigt tilsagn om at de
ville bidrage til projektet, herunder at få etableret
ventilation i lavblokkene.

Med helhedsplanen sikrer vi, at afdelingen som helhed er sund og attraktiv og lever op til fremtidige
behov.

2020

Sådan læser du temaavisen

I marts 2020 indgik Folketinget et boligforlig, der
gav mulighed for at komme hurtigere i gang med
flere renoveringsprojekter. Vi blev i sommer kontaktet af Landsbyggefonden, som gerne vil igangsætte
Milestedets helhedsplan.
Helhedsplanen er derfor igen blevet hurtigt genopstartet, idet støttetilsagnet forudsætter at der
indsendes en helhedsplan inden årets udgang Vi kan
herefter se frem til at modtage en første godkendelse af projektet i starten af 2021.

Først fortæller vi lidt om baggrunden og de forundersøgelser, der gik forud for helhedsplanen.
Dernæst giver vi dig et hurtigt overblik over de renoveringsarbejder, helhedsplanen indeholder.
Du får også et overblik over projektets økonomi og
de konsekvenser for huslejen, helhedsplanen vil få
for dig som beboer i Milestedet.
Sidst, men ikke mindst, fortæller vi lidt om den
kommende proces efter afstemningen, hvis helhedsplanen bliver vedtaget af jer beboere.
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Forudsætter beboernes opbakning

Hvad er Landsbyggefonden?

De forslag, som helhedsplanen indeholder, og som
præsenteres i denne temaavis, vil kun blive til virkelighed, hvis vi får økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden er en fond, der støtter udviklingen af Danmarks almene boliger, for eksempel i
forbindelse med renoveringprojekter og ved byggeri af nye almene boliger. Pengene kommer fra
de almene boligforeninger, som løbende betaler
til Landsbyggefonden.

En forudsætning for, at vi kan få støtte til renoveringen, er, at I som beboere godkender helhedsplanen.
Derfor skal I stemme om helhedsplanen.

Hvor i processen er vi?
23/11 2020
Orienteringsmøde.
Du kan stille spørgsmål
og få svar.

Du læser denne
temaavis.

December 2020
Helhedsplanen behandles i kommunen og
Landsbyggefonden.

November
2020

November
2020

December
2020
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1. kvt. 2021
Afstemning.
Du skal afgive din stemme om helhedsplanen.

2021

Hvad indeholder helhedsplanen
UDVENDIGE ARBEJDER

INDVENDIGE ARBEJDER

• Vinduer udskiftes til tidssvarende energivinduer i alle boliger.

• Der etableres balanceret mekanisk
ventilation i lavblokkene, i en løsning
svarende til højhusene.

• Facader på lavblokkene renoveres og
efterisoleres
• Tag på lavblokkene renoveres og efterisoleres.

Det er muligt, at flere arbejder vil kunne
komme med i helhedsplanen, hvis finansieringen viser sig til stede, og det kan
rummes inden for lejestigningen 5,29%.
Lejestigningen er et loft, der ikke kan
overskrides.

• Udearealerne bearbejdes med mere
natur og lokal afledning af regnvand

Bebyggelsens historie

beskytte og bevare.

Bebyggelsen er opført i perioden 1955-1958 efter
et projekt af arkitekt Eske Kristensen og rådgivende
ingeniør P. E. Malmstrøm.

Derfor skal vi renovere
Nærværende renovering har til formål at bringe den
samlede bebyggelse op på en tidssvarende standard, og at sikre en ens kvalitet i både lavblokke og
højhuse, således at bebyggelsen også i fremtiden
fremstår som et attraktivt boligområde i Rødovre
Kommune.

Bebyggelsen er beliggende på adresserne Lillekær,
Maglekær og Nørrekær i Rødovre Kommune sydvest
for krydset mellem Roskildevej og Avedøre Havnevej.
Den består af 455 familieboliger fordelt i et 12
etagers højhus med 96 boliger, et 16 etagers højhus
med 192 boliger samt tre 3-etagers vinkelblokke
med i alt 168 boliger. To af lavblokkene har højtliggende kælder med diverse teknik og pulterrum,
mens højhusene, der er uden kælder, har disse
faciliteter placeret i en parterreetage.

Højhusene fik en nødvendig renovering af facader
og indeklima for en årrække siden. Lavblokkene er
renoveret i 1990’erne, men tilstanden af lavblokkene er desværre ikke længere tidssvarende. Isoleringen er utilstrækkelig, og vinduer mm. er desværre
uden restlevetid. Samtidig mener mange, at bygningernes udtryk ikke lever op til de smukke højhuses facader. Det kan vi lave om på.

Bebyggelsen har stor kulturhistorisk værdi og repræsenterer et stykke ’alment guld’, der er værd at
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Arkitektur og facader
Uddybning af facaderenovering
Facader

fremstår i samme arkitektoniske kvalitet og med
indbyrdes fællestræk.

Lavblokkene, tegnet af Svenn Eske Kristensens, har
gennemgået en renovering, som ikke fuldt respekterer den oprindelige arkitektur. I den planlagte
renovering og efterisolering er det ønsket at delvist
tilbageføre facadeudtrykket og samtidigt skabe sammenhæng mellem laveblokke og højhuse.

Renovering af facaderne i lavblokkene omfatter
også en efterisolering. Tilsammen med vinduesudskiftningen og tagrenoveringen betyder det at
varmetabet fra bygningerne væsentligt reduceres,
og dermed reducerer varmeregningen.

I højhusene er overfladerne lyse med materialer der
ligner de oprindelige facader. I denne helhedsplan
er det intentionen at udføre en tilsvarende renovering af facaderne i lavblokkene, så bygningerne

Der er endvidere et ønske om, at der bliver adgang
til private haver fra stuelejlighederne via lille privat
trappe. Dette motiv vil være med til at skabe en
aktiv og tryghedsskabende kantzone.
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Sunde og tidssvarende boliger
Uddybning af omfang og tekniske løsninger
Renoveringsarbejder fælles for alle boliger

loftsrum med luftindtag og afkast over tag. Lodrette
fordelingskanaler føres fra loftsrum til stueetage,
med største dimension øverst på kanalerne. Kanalerne kan føres gennem skabsrum eller entré, med
fordeling til opholdszoner, køkken og bad.

Vinduesudskiftning

I alle boliger gennemføres en generel vinduesudskiftning, herunder glaspartier generelt og altandøre. Vinduerne udskiftes til tidssvarende 3-lags
energiruder, som vil spare beboerne penge, og, for
Nørrekærs vedkommende, beskytte mod trafikstøj
fra Tårnvej/Avedøre Havnevej.

Tag

Ventilation

I forbindelse med etablering af ventilation vurderes
det nødvendigt at udføre en ny hævet tagkonstruktion (tilsvarende højhuse) for at sikre at de nye ventilationsaggregater, hovedkanaler og røgventilation
kan placeres og serviceres.

Der er 168 lejligheder i lavblokkene uden mekanisk
ventilation. Disse er fordelt på tre blokke med henholdsvis 8, 9 og 10 opgange.

I den forbindelse vil det være nødvendigt at etablere bedre adgang til tagetage og sikre opdeling i
brandceller.

De fleste boliger er uden nogen form for ventilation,
det vil sige, boligerne ventileres via manuel åbning
af vinduer. Der etableres derfor balanceret mekanisk ventilation i alle lavblokke, tilsvarende løsning
udført i højhuse, men selvfølgelig helt opdateret til
2020-standard.

Hvis økonomien tillader det, vil der blive etableret
solceller på nyt tag, der vil kunne levere strøm til
det nye ventilationsanlæg. Dette vil være til gavn for
alles boligøkonomi.

Renoveringsarbejder for lavblokke

Det overvejes at indrette tagterrasser med adgang
for beboere på opgangsniveau, men dette skal konkretiseres efter en godkendelse af projektet.

Hovedkanaler og ventilationsaggregat placeres på
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Udearealer og grønne lommer
Uddybning af landskabsprojekt

Lokal afledning af regnvand

I udearealerne gennemføres et landskabsprojekt
med lokal afledning af regnvand (LAR), der skal være
med til at sikre mod fremtidige skybrud og modvirke
de klimaforandringer der kommer til at præge verden i de kommende år. Projektet vil blive gennemført med fokus på at en række af FN’s verdenmål.

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt.
Dette skal udtrykkes i regnvandskanaler, der giver
liv til vegetationen og små bassiner, samt evt. en
mindre sø eller kær.
Aktivitet

Grønne områder

Leg for børn skal styrkes i Milestedet, de etablerede
legepladser suppleres med naturlige legeredskaber
som stubbe og balanceelementer, der styrker børns
motorik.

De grønne områder ligger i dag åbne med store
græsarealer. Det er ønsket at skabe flere grønne
lommer og attraktive arealer, der har landskabelige
kvaliteter for beboerne.

Desuden udformes nye og veldefinerede arealer for
aktiviteter til andre aldersgrupper, som gymnastik
og mindre spil, f.eks. Petanque.

Temaerne orienteres omkring ophold i omgivelser
der har læ, er trygge og har en beplantning, der
fremstår levende og indbydende.

Endeligt er der i Milestedet et ønske om nye stier
med flere opleveleser, f.eks. en sansesti med særlig
belysning.

Biodiversitet med mangfoldigt farvespil. Mulighed
for at insekter får glæde af et rigt blomsterflor og
mere vild natur.
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Udearealer og grønne lommer
Uddybning af landskabsprojekt
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Økonomi og husleje
- se særskilt bilag
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Byggeproces og tidsplan
Tidsplan

Håndtering af gener

Tidsplanen for en byggeproces inderholder altid
nogle betingelser. Landsbyggefonden skal blandt andet godkende projektet og dets økonomi løbende.

I en helhedsplan kan vi ikke undgå at du som beboer
vil opleve gener. Der vil være støj, støv og mudder i
afdelingen og det vil genere jer allesammen.

Hvis I stemmer ja til helhedsplanen, indsender vi
umiddelbart derefter et såkaldt Skema A, som skal
godkendes af kommunen.

Det er derfor vores opgave at sørge for, at disse gener bliver så få og kortvarige som muligt, og at vi får
taget hånd om dem i god tid.

Skema A er et forløbigt budget for helhedsplanen.
Et godkendt Skema A er en betingelse for, at boligforeningen kan få støtte til projektet fra både kommunen og Landsbyggefonden.

Byggeriet vil blive opdelt i etaper, så ikke hele afdelingen er påvirket af byggearbejder på én gang.
Håndværkerne vil blive instrueret i at tage hensyn til
beboerne.

Når Skema A er godkendt kan vi arbejde videre med
projektet og blandt andet sende det i udbud, så
entreprenører kan give tilbud.

Udførelsen af renoveringen vil blive planlagt med
fokus på beboerne, så entreprenørerne og håndværkerne tager størst muligt hensyn.

Det er dog ikke muligt at indgå en kontrakt med en
entreprenør og dermed påbegynde selve renoveringsarbejdet, før kommunen har godkendt Skema
B. Skema B er et nyt budget for helhedsplanen,
opdateret med entreprenørerens priser.

Inden byggeriet går i gang, vil alle beboere modtage information via møder og omdelte varslinger, så
man ved hvornår, der arbejdes omkring ens bolig.

Når Skema B er godkendt, kan arbejdet gå i gang.
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Oplysning om persondata
Behandling af persondata

Som beboer i en boligafdeling, der skal renoveres,
og hvor der er behov for adgang til selve boligen, vil
du i det materiale, der udsendes til brug for afdelingsmødet, blive orienteret om, at der i forbindelse
med renoveringen kan være behov for, at DAB videregiver de persondata til sagens rådgivere og entreprenører, der er relevante og nødvendige i forhold
til gennemførelsen af renoveringen af boligen.
Relevante og nødvendige persondata i forbindelse
med sagen vil f.eks. være nogle af de oplysninger, du
gav til KAB i forbindelse med indgåelse af din lejekontrakt:
Navn, adresse, telefonnummer, evt. husdyr og øvrige særlige forhold, der kan være relevante for den
specifikke renoveringsart.

Håndtering af persondata
Rådgivere og entreprenører er naturligvis underlagt
de samme lovmæssige restriktioner i forhold til
håndtering og opbevaring af persondata som KAB.
Persondata vil blive slettet i forlængelse af afslutningen af renoveringen, når eventuelle mangler eller
øvrige mellemværender er afsluttet.

Yderligere oplysninger
Såfremt der ønskes yderligere oplysninger omkring
vores behandling og håndtering af persondata,
henviser vi til vores hjemmeside, hvor KAB’s persondatapolitik er beskrevet.
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