Tilmeldingsskema
Individuel forbedringsrunde i Folkebo afdeling 3 - 2022
Lejeforhøjelse

Projekt

Beskrivelse

Gulv i stuen

Demontering og bortskaffelse af gammelt gulv og strøer.
Montering af nye Kerto gulvstrøer. Lægning af Juncker
massiv bøg, 22 mm, lakeret. Montering af hvidmalede
fodlister og afslutningslister. Incl. 45 mm isolering under
gulv.
Prisen er beregnet på en stue med areal på ca. 45 m2

Køkken

Renoveres som ved genudlejninger. Tegninger kan
rekvireres hos administrator. Beregningen er skønnet og kan
variere grundet særlige forhold i den enkelte bolig.

Renoveres som ved genudlejninger. Tegninger kan
rekvireres hos administrator. Beregningen er skønnet og kan
variere grundet særlige forhold i den enkelte bolig.
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(lejeforhøjelsen er incl. en permanent stigning på kr. 100 pr.
måned for fremtidig vedligeholdelse af det ekstra
toilet/badeværelse)
(anslået udgift, samt beskrivelse af projektet skal oplyses til
administrationen sammen med tilmelding)

Eget projekt
Loftlem med stige + lys i loftrum

Radiator i entre

20.000

131.500

Tegninger og arbejdsbeskrivelse findes på
www.bsfolekbo.dk

Kælder

89.600

Fyrrum. Toilet

Vaskekælder. Toilet+bad

Isolering af loft

Pr. mdr.
incl. lån mm

(anslået udgift, samt beskrivelse af projektet skal oplyses til
administrationen sammen med tilmelding)

Eget projekt
Badeværelse kælder

Tilskud fra Løbetid
LBF
(år)

(anslået udgift, samt beskrivelse af projektet skal oplyses til
administrationen sammen med tilmelding)

Eget projekt
Badeværelse 1.sal

Anslået udgift
ved kontant
betaling (efter
fradrag af
tilskud)
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Skråvæg i entre
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1 radiator i stort kælderrum + 1 radiator i vaskekælder
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Udluftningsventil i 2 kælderrum incl. ventilator
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1 radiator i entre ved hoveddør
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300 mm granulat. gangbro hæves, kant ved loftlem hæves
og loftlem isoleres med batts.

Udendørs vandhane

Bemærk :
● 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.
● Eget projekt på renovering af køkken/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.
● Lejeforhøjelser med løbetid på 20 år er baseret på optagelse af 20-årigt kreditforeningslån.
● Lejeforhøjelser med løbetid på 5 år er baseret på lån af egne midler.
● Beregnede lejeforhøjelser er anslåede idet omkostninger m.v først kan endeligt fastsættes når byggeregnskabet afsluttes og lån er
optaget.

Ønsker renoveringen betalt over huslejen
Ønsker at betale renoveringen kontant

Navn:_________________________________________________

Telefon nr.: ______________

Adresse:_______________________________________________
NB ! Sidste frist for tilmelding : 31. august 2022
Tilmelding afleveres/indsendes til FOLKEBO, Albanigade 44, 2.sal, 5000 Odense C
01-07-2022

