
Beskrivelse
Tilskud fra 

LBF
Løbetid 

(år)

pr. mdr.
m/tilskud

incl. lån mm Valg:

Isolering
Hulmur excl. retablering af maling efter isolering. 6.300 12.500 20 51  

15.700 25.000 20 110  

Krybekælder 6.700 13.200 20 54  

Gulve

Stuen Prisen er beregnet på en stue med areal på 33 m2 70.000 25.000 20 576
eller

Hele huset 147.200 25.000 20 1.197

Kældre Opsætning af 2 radiatorer 8.700 17.400 20 23

Udluftning i 1 rum. 3.500 7.000 10 39

Udluftning i 2 rum. 6.000 11.800 10 66

Loftlem Med stige og lys i loftrum 6.300 12.500 10 51

Med stige og uden lys i loftrum 5.600 11.100 10 45

Køkken 79.400 25.000 20 652  

Eget projekt  

Badeværelse 157.600 25.000 20 1.280  

Eget projekt  

Udendørslys Lampeudtag ved bagdør + 1 stikkontakt ved gavl 2.500 4.900 27

Lampeudtag ved bagdør + stikkontakter ved begge gavle 3.900 7.600 43

Bemærk :
●

●

● Eget projekt for renovering af køkken og bad, skal være afsluttet og færdigmeldt til Folkebo inden 28/2 2023.
● Alle udgifter forudsætter at beboeren selv forestår rydning af de berørte områder inden arbejdet udføres.
● Oplyste udgifter er anslåede og kan i visse tilfælde blive mindre, afhængig af antal tilslutninger til de enkelte arbejder.
●

Ønsker renoveringen betalt over huslejen

Ønsker at betale renoveringen kontant

Navn:_________________________________________________ Telefon nr.: ________________

Adresse:_______________________________________________

Tilmelding afleveres/indsendes til FOLKEBO, Albanigade 44, 2.sal, 5000 Odense C

Tilmeldingsskema
Individuel forbedringsrunde i Folkebo afdeling 1  -  2022/23

Renoveres som ved genudlejninger. Merpris for valg af 
dyrere skabe/skuffer, låger m.v. betales af lejer direkte til 
leverandøren

Renoveres som ved genudlejninger. Merpris for valg af 
dyrere fliser, skabe/skuffer, låger m.v. betales af lejer 
direkte til leverandøren.

390 mm. loftgranulat. Gangbro i husets længde.Loft incl. 
ventiler i taget

NB !   Sidste frist for tilmelding : 31. august 2022

Ved eget projekt for renovering af køkken og bad, skal Folkebo's forskrifter følges. Kopi af "Indretning/renovering af bad/køkken ved 
egen foranstaltning i afdeling 1" kan rekvireres hos administrationen.

Prisen er beregnet på en stue, 2 værelser + entre med et 
samlet areal på ca 61 m2

Beregnede lejeforhøjelser er anslåede idet omkostninger m.v først kan endeligt fastsættes når byggeregnskabet afsluttes og 
lån er optaget.

Projekt

LejeforhøjelseAnslået udgift 
ved kontant 

betaling (efter 
fradrag af 

tilskud)

(Udluftning etableres ved boring af hul gennem sokkel. Indvendigt monteres ventilator med hygrostat. Udvendigt monteres rist. Bemærk at lejer 
selv forestår efterfølgende vedligeholdelse/fornyelse af ventilator.)

(Beboer skal for egen regning indkøbe og montere lampe efter eget valg)

195 mm mineraluld. Fastholdt med skruer og 
isoleringsbrikker.

Tegninger, beskrivelse af materialer og anslået udgift skal indsendes sammen med denne tildmelding

Tegninger, beskrivelse af materialer og anslået udgift skal indsendes sammen med denne tildmelding

Demontering og bortskaffelse af gammelt gulv og 
fodpaneler. forstærkning af bjælkelag. Udlægning af 140 
mm isolering. 22 mm Juncker massiv bøg, lakeret. 
Opsætning af hvidmalede fodpaneler.

Der ydes tilskud fra Landsbyggefonden med 2/3 af udgifterne, dog maksimalt beløb pr. projekt som anført i skema. Heri modregnes 
lovpligtig præmie til Byggeskadefonden og andel af udgifter til revision, administration mv af byggeregnskab.

01-07-2022


