
Beskrivelse
Tilskud fra 

LBF
Løbetid 

(år)

pr. mdr.
m/tilskud

incl. lån mm Valg:

Kældre Opsætning af 2 radiatorer 7.000 13.900 20 56
-Der opsættes 1 radiator i vaskekælder og 1 radiator i enten stort 
kælderum eller i rum ved indvendig trappe til stueplan.

-Merforbrug for varme kan ikke oplyses. Men Odense 
Fjernvarme oplyser, at ekstra rumafgift vil udgøre ca kr. 250 om 
året. De oplyser også at der ikke er ekstra tilslutningsafgifter 
(engangsbeløb) for etablering af radiatorer i kælder.

Udluftning 5.300 10.400 10 58
-Udluftning etableres ved boring af hul gennem sokkel på forside 
af hus, samt i vaskekælder.  På forside af huset monteres 
friskluftventil med manuel regulering. I vaskekælder monteres 
ventilator med døgn-ur. Udvendigt monteres riste. I vaskekælder 
bores også hul til montering af tørretumbler. 

-Bemærk at lejer selv forestår efterfølgende 
vedligeholdelse/fornyelse af ventilator.

Køkken 110.000 25.000 20 735

Badeværelse 1.sal 160.200 25.000 20 1.301  
-Renoveres som ved genudlejninger. Merpris for valg af dyrere 
fliser, skabe/skuffer, låger m.v. betales af lejer direkte til 
leverandøren.

Entre Opsætning af 1 radiator 5.000 9.700 20 40
-Der opsættes 1 radiator på væg mellem køkkendør og entreskab.

Toilet i entre-/køkkenskab 89.400 15.000 20 827

Isolering Isolering af etageadskillelse mellem kælder og 
stueetage 6.000 11.800 20 48
-Der indblæses Rockwool hulrumsfyld i etageadskillelse mellem kælder 
og stueetage. Arbejdets udføres fra kælder, hvor der bores huller i 
lofter, som efterfølgende tilmures.Der må påregnes en del støv under 
arbejdet.

Reparation med maling foretages af beboeren.

Isolering af loftrum 7.000 13.900 20 56
-De udlægges Rockwool loftgranultat 400 mm. Gangbro hæves. 
Loftlem efterisoleres med 50 mm hård batts.

Loftlem med stige (incl. lys) 6.700 13.200 20 53

Udendørs vandhane 7.800 0 5 141

Terrassebelægning (fliser) 25.800 0 10 253

Bemærk :
●

● 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:_______________________________________________

Der ydes tilskud fra Landsbyggefonden med 2/3 af udgifterne, dog maksimalt kr. 25.000 pr. projekt. Heri modregnes lovpligtig 
præmie til Byggeskadefonden og andel af udgifter til revision, administration mv af byggeregnskab.

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

Tilmeldingsskema
Individuel forbedringsrunde i Folkebo afdeling 2  -  2022

NB !   Sidste frist for tilmelding : 31. august 2022

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)

(lejeforhøjelsen er incl. en permanent stigning på kr. 100 pr. måned for fremtidig vedligeholdelse af det ekstra toilet)

01-07-2022


