Nybyggeri og renoveringer 2018
Repræsentantskabsmødet 3. maj 2018

Forslag: Punkt 7 på dagsorden til
Repræsentantskabsmøde, 3. maj 2018.

Målgrupper til nye boliger:
Alle borgere er potentielle boligsøgende til
almene boliger, men den største samlede
gruppe er en ret stabil gruppe af lokale borgere.

Boligforeningen anbefaler:
At der over 3 til 5 år bygges ca. 150 boliger i
etaper i Sæby midtby og ved havnen.
At der bygges et punkthus ”2” med 20 boliger ved Ørnevej, så området gøres mere
færdigt i forhold til et nyt boligområde i bymidten på ”Værkergrunden”. Målgruppen:
lokale borgere.

Potentiale i pendlere

At der over 3 til 5 år bygges op til 90 boliger
i etaper a´ ca. 25 boliger på Saltebakken.
Målgruppen er både lokale borgere og borgere fra andre kommuner, der ventes at leje
ca. 50 % af boligerne på Saltebakken.

Det kræver attraktive boliger og tilbud, der
er væsentlig bedre, end i deres nuværende
bopæl og område.

Med den udvikling, der ventes på arbejdsmarkedet, er der desuden potentiale i borgere fra andre kommuner, der arbejder i kommunen (pendlere).

Der er også potentiale i borgere, der bor og
arbejder uden for kommunen, hvis vi har boliger med særlig attraktivitet, som er beliggenhed og velindrettede boliger.

At der, som forsøg, bygges ca. 20 boliger på
Toftegårdsvej, der skal være, billige børnefamilieboliger uden for bymidten, men tæt
på skoler, handel og offentlig transport.

Det er nye borgere fra Ålborgområdet, hvor
boliger er meget dyre. God infrastruktur med
motorvej og bus/tog gør Frederikshavn og
Sæby attraktive for nye borgere.

At der opføres almene boliger i samarbejde
med kommunen, som huludfyldningsprojekter og lignende.

Det er især en attraktivitet, at man kan flytte
fra almene boliger med en højeste udgift svarende til 3 måneders husleje.

Se specifikation på side 2.

Beboere i boligforeningen

Vi forventer ikke at få tilsagn til alle projekterne. De skal betragtes
som forslag til Frederikshavn Kommune, der kan prioritere og tildele
efter kommunens vurdering, ønsker og kommunens økonomi.

Den største beboergruppe i boligforeningen
er enlige eller par uden børn over 55 år, som
også er den største målgruppe.
De ønsker service og begrænset vedligehold i
og uden for boligen, tryghed og sikkerhed for
at kunne ”rejse uden at tænke over skader,
snerydning mm.” Interessen er primært bynære boliger.

Nybyggerier:
Frederikshavn Boligforening foreslår ikke
byggeri med mindre, der er et aktuelt behov for boligerne.

Der er naturligvis mange børnefamilier i boligforeningen, som derfor også er en stor
målgruppe. Deres interesse er primært boliger beliggende ved handel, børneinstitutioner
og offentlig service.

Boligbehov i Frederikshavn Kommune:

Der er forholdsvis få unge erhvervsaktive i
boligforeningen. Det skyldes flere ting, men
også et begrænset udbud af ”særlige” boliger
tilpasset denne gruppe.

Boligforeningen venter af mange grunde stigende behov for almene boliger i Frederikshavn Midtby og især i Sæby, hvor der er mangel på lejeboliger og boliger i det hele taget.

Der er ikke nok boliger i en rimelig størrelse
til en rimelig husleje beliggende ved ”aktive
steder”, f.eks. bymidten, men der er potentiale med den rigtige placering og bebyggelse,
også for studerende, der bor i dyre studieboliger i Ålborg

I løbet af 2019 og 2020 opfører vi 74 boliger i
Frederikshavn i afdeling 48, Ørnevej og afdeling 1, Vinkelgårdens tagetage. I Sæby opføres i samme periode 21 boliger på Solsbækvej
2 og Grønnevænget 2.
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Forslag til nybyggeri til
repræsentantskabets behandling.
Bilag til punkt 7. Godkendelse af eventuelt køb og salg af ejendomme.

Beskrivelse af de foreslåede projekter:
Punkthus, Ørnevej.
I Frederikshavn er det især byggeriet af yderligere 1 punkthus med 20 boliger ved Ørnevej,
der er meget attraktivt for lokale boligsøgende, men vi vurderer dog, at mellem 10
og 20 % af de boligsøgende vil være borgere fra andre kommuner.
Byggestart 20 boliger tidligst i 2019 med indflytning 2020.
Saltebakken
I Frederikshavn foreslås byggeri op til 90 almene boliger på Saltebakken i boliger i
op til 10 etager. Dette byggeri vil være meget attraktivt også for borgere fra andre
kommuner, hvor vi vurderer, at mindst 50 % af de boligsøgende kommer fra.
Byggeriet bliver en del af en bebyggelse med private ejer og lejeboliger sammen med
almene boliger og med erhverv som detailhandel og spisesteder mm.
Byggestart 1. etape med ca. 25 boliger tidligst i 2019 med indflytning 2020.
Sæby
I Sæby centrum og ved Sæby Havn foreslår vi byggeri af op til 150 boliger, hvor behovet
allerede i dag er 100 boliger.
Byggeri af nye boliger vil øge efterspørgslen fra borgere i andre kommuner, hvorfor vi
vurderer, det over 3 til 5 år vil skabe et behov for yderligere 50 til 100 boliger.
Bebyggelserne er for eksempel ved boliger i stedet for fabrikkerne på havnen, Sdr. Ringvej
ved Sæby havn, på Henrik Nielsens Plads ved Super Brugsen eller ved Torvet.
Byggestart 1. etape med ca. 30 boliger tidligst i 2019 med indflytning 2020.
Forsøg på Toftegårdsvej
Forsøgsbyggeri i Frederikshavn, hvor målgruppen er børnefamilier.
Selv om det ikke er et byggeri i bymidten eller ved havn eller strand foreslår vi et byggeri
af ca. 20 almene boliger på Toftegårdsvej 32 i Frederikshavn.
Det er et forsøgsbyggeri, med en lav anskaffelsessum, 10 % lavere husleje og forbrug og
hvor beboerne i større grad selv udfører vedligeholdelse af bolig og grønne arealer.
Byggestart 20 boliger tidligst i 2019 med indflytning 2020.
Andre boliger og projekter
Der kan opføres boliger, institutioner og servicearealer el. lign. i samarbejde med
kommunen og andre offentlige myndigheder og i områder, der er attraktive for
boligforeningen, og hvor kommunen ønsker alment byggeri, f.eks. forskønnelse af
områder og gader; ”Huludfyldninger”, Danmarksgade i Frederikshavn ud for
Gartnerbo eller i forbindelse med områdeudvikling i Dybvad.
Grundkapital
Bestyrelsen er opmærksom på, der kan ske forhøjelse af kommunens udgift til byggerier
(grundkapital) og vil prioritere at aflevere skema A for projekterne inden 2019, hvis det ønskes.
Bestyrelsen
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Nybyggeri - Forslag
Ørnevej. Et punkthus mere gør området (næsten) færdigt
Punkthus 2 ved afdeling 48, Ørnevej
Opførelse af et punkthus med 20 boliger
Anskaffelsessum 39 mio. kr.
Beliggenheden er meget attraktiv, midt i byen
med nem adgang til offentlig service og handel.
Et ekstra punkthus gør området mere ”færdigt”
Energiforbruget bliver ekstraordinært lavt.
Byggestart: Tidligst 2019.
Indflytning: 1. etape i 2020.

Saltebakken bliver populært og skaffer nye borgere til Frederikshavn
- og sætter gang i den private del af bebyggelsen og erhverv
Saltebakken.
Op til. 90 boliger i flere etaper a´ 25 til 30 boliger
Op til 10 etager
Anskaffelsessum: 180 mio. kr.
Et attraktivt område ved ”byporten”, der vil tiltrække
nye borgere. For enlige og par uden børn og børnefamilier.
Energiforbruget er naturligvis ekstraordinært lavt.
Byggestart 1. etape: Tidligst efteråret 2019.
Indflytning 1. etape: Tidligst efteråret 2020.

Forsøgsprojekt, der skal ”danne skole” og sikre børnefamilier billige, energirigtige moderne boliger
Forsøgsbyggeri for børnefamilier Toftegårdsvej
20 boliger i et plan
Anskaffelsessum: 36 mio. kr.
Forsøgsprojekt, der skal ”danne skole”. Anskaffelsessum og
husleje er mindst 10 % billigere end tilsvarende nye boliger.
Målgruppen er børnefamilier.
Energiforbruget er halvdelen af det, der kræves i dag.
Byggestart: Tidligst foråret 2019.
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Nybyggeri
I Sæby foreslår vi byggeri på ”grimme pletter”
- forskønner byen og giver liv i by og på havn

Henrik Nielsens plads
Ca. 30 boliger
Anskaffelsessum: ca. 58 mio. kr.

Forskønner
Tæt på bus og handel

Sdr. Ringvej 21 - 23
Ca. 30 boliger
Anskaffelsessum: ca. 58 mio. kr.

Gasværksvej 38

Byggeri på / ved
Sæby Havn:
Forskønner

(skel mod Sdr. Ringvej 21)

Unik beliggenhed

40 boliger
Anskaffelsessum: ca. 76 mio. kr.

Giver liv på havnen
Gerne med private
ejer eller lejeboliger
Giver nye borgere til
Sæby

Sæby Havn
(i stedet for tomme fabriksbygninger)
Ca. 60 boliger i blandet bebyggelse med private ejer og
lejeboliger i op til 3 etager.
Pris: ca. 120 mio. kr.
Helt unik beliggenhed.
Halvdelen af de nye beboere kommer fra andre kommuner.

Krystaltorvet

Ca. 30 boliger.
Anskaffelsessum: ca. 58 mio. kr.

Forskønner Krystaltorvet.
Flere borgere i midtbyen - giver liv hele året

Almene boliger er også for den ”almindelige borger” og for pensionister.
Det forskønner havnen i høj grad og giver liv til havnen - hele året.
Godt for de lokale, men halvdelen af beboerne kommer nok fra andre landsdele.
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Nybyggeri - i gang
Ørnevej. Et projekt, Frederikshavn kan præsentere - og være stolt af.
Ørnevejen Skole
Ombygning af skolen til 40 boliger
Opførelse af et punkthus med 20 boliger
Anskaffelsessum 122 mio. kr.
Beliggenheden er meget attraktiv, midt i byen
med nem adgang til offentlig service og handel.
Energiforbruget i skolen bliver meget lavt og i punkhuset
ekstraordinært lavt.
Indflytning: Efteråret 2019.

Vi bygger også 14 nye boliger i tagetagen på Vinkelgården.

I Sæby fjerner vi en ”grim plet”, vores eget! - forskønner byen

Solsbækvej 2 og Grønnevænget 2
21 boliger til ca. 39 mio. kr.
Perfekt beliggenhed, tæt på by og havn,
- og busstoppested

Solsbækvej 2
En bebyggelse, der tiltaler
enlige og par uden børn.
For de borgere, der ønsker
sociale og trygge boliger.

Grønnevænget 2
Mest for børnefamilier.
Grønne arealer med plads til leg.
4 rums boliger.
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Bilag om renoveringer til
repræsentantskabsmøde 3. maj 2018
Bilag til punkt 7. Godkendelse af eventuelt køb og salg af ejendomme.
Boligforeningen har tilsagn til renoveringsstøtte til
Afdeling 3, Bakkegården, 101 boliger. Afsluttes i august 2018.
Afdeling 1, Vinkelgården, 66 boliger + 14 nye boliger. Igangsættes i starten af
2019.
Afdeling 4, Cloosparken, 24 boliger. Igangsat og afsluttes i juni 2019.
Afdeling 34, Ålborgvej 431, 11 boliger. Indholdet af renovering er ikke afklaret.
Projektet forventes igangsat i 2018.
Afdeling 14, Lindebo, 192 boliger, hvor renoveringen forventes igangsat sidst i
2019.
Nye eller planlagte, ansøgninger om renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden:
Afdeling 6, Koktved, 102 boliger, hvor Landsbyggefonden har modtaget
ansøgningen og har besigtiget afdelingen med henblik på tilsagn om støtte.
Afdeling 8, Munkeparken, 232 boliger. Omfanget af renoveringen er ikke afgjort.
Afdeling 15, Gartnerbo, 81 boliger. Der er endnu ikke egentlige forslag til
renovering af afdelingen, men det skønnes muligt at opnå renoveringsstøtte fra
Landsbyggefonden.
Bestyrelsen

Del af afdeling 34, Oplandet:
Aalborgvej 431, Dybvad, 11 boliger.
8 - 9 boliger efter renovering.
Renovering: ca. 12 mio. kr.
Ejendommen ligger attraktivt i centrum af
Den gamle brugs i Dybvad
Dybvad.
Ejendommen overvejes nedrevet på grund af store skimmelsvampeangreb,
byggeskader og udlejningsbesvær, men det er endnu ikke lykkedes af finansieringsmæssige grunde.

Stade:

Der laves undersøgelser og forhandles med Landsbyggefonden om
omfanget af en renovering eller alternativet en nedrivning.
Evt. byggestart: Sommer 2018
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Renoveringer
Afdeling 3, Bakkegården.
101 boliger.
Anskaffelsessum 126 mio. kr.
Beliggenhed: Frederikshavn centrum tæt på
dagligvarebutikker mm.
Gennemgribende renovering med tilgængelighed i 1/3 af boligerne
Opdelt renovering: Forholdsvis billige boliger,
renoverede boliger og tilgængelige boliger.
Energirenovering. Isolering, fjernvarme med
varmepumper, solceller, varmegenvinding.
Stade: Indflytning 15. august 2018

Afdeling 1 Vinkelgården.
66 boliger + 14 nybyggede i tagetagen
Renovering ca. 88 mio. kr.
Beliggenhed: Frederikshavn centrum tæt på
dagligvarebutikker mm.
Gennemgribende renovering med tilgængelighed i 62 boliger. Mindre renovering i 18
boliger (Vinkelvej).
Energirenovering. Isolering, fjernvarme, solceller, varmegenvinding.
Stade:

Byggestart P Møllers Gade: Først i 2019, Vinkelvej sommer 2020
Indflytning P Møllers Gade: Sommer 2020, Vinkelvej forår 2021

Afdeling 4, Cloosparken.
24 fritliggende 1 plans boliger.
13 boliger efter renovering.
Anskaffelsessum ca. 26 mio. kr. Afdelingen er
meget attraktiv og beliggende tæt på Frederikshavn centrum og dagligvarebutikker mm.
18 boliger er bygget på dårlig jordbund, hvoraf
11 er på så dårlig jordbund, at det ikke er muligt
at få finansieret en renovering af disse boliger,
som derfor nedrives.
En gennemgribende renovering med tilgængelighed og med en energirenovering,
der f.eks. indeholder isolering, varmepumper, solceller og ventilation med
varmegenvinding.

Stade:

Renovering er igangsat og ventes afsluttet sommer 2019
7

Renoveringer - Planlagte.
Afdeling 14, Lindebo.
192 boliger.
Anskaffelsessum ca. 100 mio. kr.
En bebyggelse med etageboliger og fritliggende
gårdhuse, hvor de fleste har carport, tæt på skoler
og institutioner.
Beboerne i gårdhusene forestår selv ren- og vedligeholdelse af udearealerne, herunder
glatførebekæmpelse på egen grund.
Enkelte stuelejemål i etagelejlighederne har have.
Der planlægges en gennemgribende renovering med tilgængelighed i 1/3 af boligerne
med en energirenovering, der f.eks. indeholder bedre isolering, nye vinduer og døre og
ventilation med varmegenvinding.
Stade:

Omfang af renovering og økonomien forhandles med Landsbyggefonden.
Byggestart: Ventes blive i 2019

Afdeling 6, Koktved.
102 boliger.
Anskaffelsessum ca. 100 mio. kr.
Afdelingen har en attraktiv beliggenhed med
gode boliger og udearealer.

Der er ikke lavet et udkast til projekt, men på afdelingsmøde har beboerne vedtaget en
vision for afdelingen, der beskriver en række krav og ønsker til en renovering.
Der arbejdes ud fra en gennemgribende renovering med facadeisolering, ventilation med
varmegenvinding, vedvarende energisystemer mm.

Stade:

Der laves undersøgelser og sideløbende med dette, er der forhandling med
Landsbyggefonden om omfanget af en renovering og økonomien.
Byggestart: ?
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Finansiering af renoveringer
Finansiering af renoveringer kan ske ved:
Renoveringsstøtte via Landsbyggefonden, som en del af en
”Helhedsplan” for afdelingen og støtte fra boligforeningens dispositionsfond eller Trækningsretten.
Egenfinansiering i afdelingerne ved anvendelse af formue (henlæggelser) eller eksterne lån,
der finansieres af huslejestigning eller besparelser i energiforbrug eller driftsudgifter.
Delvis støtte ved tilskud eller lån fra boligforeningens Dispositionsfond eller Trækningsretten.
Boligforeningens ”egen trækningsret:
Trækningsretten administreres af Landsbyggefonden, der giver tilsagn om tilskud til forbedringer med
mere efter ansøgning.
Indbetaling til trækningsretten sker som A, G og C indskud indbetalt af de ældre afdelinger.
40 % af det indbetalte beløb kan anvendes til forbedringer i afdelingerne i boligforeningen.
60 % anvendes af Landsbyggefonden til renoveringer mm. i hele landet.
Boligforeningens ”egen trækningsret” er på ca. 2 mio. kr. om året.
I forbindelse med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden vil der være krav om medfinansiering
fra boligforeningens formue. Det vil sige dispositionsfonden og /eller ”Egen trækningsret”.
Skema A, B og C:
Skema A er et budget og en skitse for et byggeri / en renovering, der viser, projektet kan
hænge sammen økonomisk, og behovet for af støtte eller lån med mere.
Det er grundlaget for kommunens og Landsbyggefondens behandling af projekterne, og
når det er godkendt kan projekteringen starte.
Skema B kan udfærdiges når projekteringen er afsluttet, licitation afholdt og de økonomiske
konsekvenser med støttebehov er beregnet.
Skema B godkendes af kommunen, hvorefter byggeriet eller renoveringen kan sættes i gang.
Tallene fra Skema B er det beløb, vi må bruge i byggeriet eller renoveringen.
Skema C er det endelige byggeregnskab, som også skal godkendes af kommunen og
Landsbyggefonden.

Hvorfor forbedre, vedligeholde og renovere?
Boligforeningens hovedformål er at udleje almene boliger og målet er, at alle boliger
er udlejede, og at vi ikke har lejetab.
Boligforeningens strategi til at begrænse lejetab er, at have gode vedligeholdte
Boliger og udearealer, der er attraktive og har en rimelig husleje og naturligvis,
- at yde en god service.
Har afdelingen lejetab, som skyldes boligens indretning, huslejeniveau eller lignende,
vil boligforeningen støtte forbedring og renovering af disse boliger, i det omfang det
er muligt, ved anvendelse af henlæggelser og dispositionsfond/trækningsret.
Boligforeningen vil imødegå kommende lejetab ved at sikre at vore boliger er billige,
attraktive og tidssvarende med godt indeklima og lavt energiforbrug.
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Andre projekter
Afsluttede projekter i 2017 finansieret af afdelingerne:


Afd. 2 Køkken + bad

905.000 kr.



Afd. 6 Garagetage Plantagevej

225.863 kr.



Afd. 7 Ny køkkener

200.000 kr.




Afd. 7 Ny støttemur lang Olfert Fischers Vej
Afd. 8 Nye køkkener

177.498 kr.
200.000 kr.



Afd. 8 Nye indvendige døre



Afd. 9 Nyt køkken

100.000 kr.



Afd. 11 Nye garderobeskabe

122.000 kr.



Afd. 12 Nye postkasser m.m.

422.120 kr.



Afd. 12 Ændring af fliser ifm. med postkasser

79.894 kr.



Afd. 12 Varmeflade forsøg

64.000 kr.



Afd. 12 Forsøg med lærende algoritmer

37.500 kr.



Afd. 12 Udvidelse af porttelefon

808.205 kr.



Afd. 12 Etablering af fibernet

547.500 kr.



Afd. 13 Nye køkkener

300.000 kr.



Afd. 15 Asfalt på p-arealer

118.693 kr.



Afd. 20 Renovering af tage blok 3 og 4



Afd. 22 Nye elastiske fuger på Grønttorvet

210.000 kr.



Afd. 26 Ny køkkener

122.245 kr.



Afd. 30 Separering af regnvand og spildevand

264.530 kr.



Afd. 34 Flisebelægning Dybvad

183.172 kr.



Afd. 35 Nyt ventilationsanlæg

187.000 kr.



Afd. 47 BSF tage, Bakkehusene

940.000 kr.



Selskab 2. Ankermedet, nyt vaskeri

89.418 kr.



Selskab 2. Dybvad Ny træterrasse

82.000 kr.



Selskab 2. Dybvad Nyt vaskeri



Selskab 2 Ankermedet Nye køkkener m.m.

1.442.349 kr.



Selskab 2 Rosengården Nye køkkener m.m.

2.524.020 kr.

80.225 kr.

2.700.000 kr.

332.492 kr.

I alt

12.325.724 kr.
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