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Strandparken afd. 4 og 6 - Låneoptagelse og lejeforhøjelse i
råderetssager
Boligselskabet Strandparken fremsender hermed ansøgning om kommunal
godkendelse af låneoptagning under henvisning til almenboliglovens § 29 og
bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116, stk. 1, nr. 4 samt § 76 stk.
4 om lejeforhøjelse.
Organisationsbestyrelsen på mødet den 14. april 2015 godkendt beslutninger
om råderet truffet på beboermøde i afd. 4 Rødtjørnen og afd. 6
Nordstrandparken om hhv. den vedtaget at benytte bestemmelsen i § 37b i
Lov om almene boliger og i Lov om leje af almene boliger kapitel 8 om
beboernes mulighed for at foretage individuelle forbedringer finansieret via en
huslejeforhøjelse.
Kopi af referat fra bestyrelsesmøde er vedlagt.
Moderniseringsarbejderne udføres i henhold til den kollektive råderet i
almenboliglovens § 37 b, hvorefter individuelle forbedringer kan gennemføres
efter lejerens ønske eller af ledige lejemål, når der er truffet beslutning herom
på beboermødet.
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Afd. 4 Rødtjørnen har afholdt beboermøde 21. oktober 2014, hvor
råderetskataloget er godkendt. Kopi af referat og råderetskatalog er vedlagt.
Forbedringerne finansieres ved optagelse af realkredit lån, med løbetid på
hhv. 20 år (køkken, badeværelse og altan) og betales af den enkelte lejer
som lejeforhøjelse.
Det maksimale beløb der kan lånes i alt er kr. 200.000.
Med en forudsætning om en effektiv rente på 3 %, svarer dette til en
huslejestigning på kr. 1.500 pr. måned.
Nugældende årlige leje: kr. 850 pr. m2
Maksimal leje for en bolig på 65 m2: kr. 6.104
Maksimal leje for en bolig på 113 m2: kr. 9.030
Ved fuld udnyttelse af lånerammen vil det give et finansieringsbehov på kr.
21.200.000, da afdelingen består af 106 lejemål.
Afd. 6 Nordstrandparken har afholdt beboermøde 27. januar 2015, hvor
råderetskataloget er godkendt. Kopi af referat og råderetskatalog er vedlagt.
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Forbedringerne finansieres ved optagelse af realkredit lån, med løbetid på
hhv. 20 år (køkken, badeværelse og udestue) og betales af den enkelte lejer
som lejeforhøjelse.
Det maksimale beløb der kan lånes i alt er kr. 180.000.
Med en forudsætning om en effektiv rente på 3 %, svarer dette til en
huslejestigning på kr. 1.000 pr. måned.
Nugældende årlige leje: kr. 975 pr. m2
Maksimal leje for en bolig på 63 m2: kr. 6.012
Maksimal leje for en bolig på 76 m2: kr. 6.898
Ved fuld udnyttelse af lånerammen vil det give et finansieringsbehov på kr.
6.840.000, da afdelingen består af 38 lejemål.

Med venlig hilsen
Boligkontoret Danmark

Gitte Weien
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e-mail: giwe@bdk.dk
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