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1. Kommentarer til det til LBF fremsendte materiale og deres evt. tilbagemeldinger 

Lars og Mette berettede om status for dialogen med Mads Gudmand-Høyer LBF hvad angår 

solcelleprojektet med batterilagring. Der arbejdes intensivt for at etablering af solceller kan 

indgå som et pilotprojekt for bygningsrenoveringen inden 2020. Birger Kristensen har også 

tidligere ved møde givet udtryk for, at der kan gennemføres et tidligt pilotprojekt. Et sådant 

vil også skulle omfatte andre bygninger end Fællesbygningerne for et få afprøvet de særlige 

udfordringer der bl.a. er ved overgange mellem tag og lodrette vægge. 

Projektlederen Käte Thorsen har givet udtryk for, at der forventes at kunne blive givet en 

tilbagemelding til 3B i august eller måske september med en Finansieringsskitse. Dette vil da 

være starten på et forløb. 

 

Lars og Mette udleverede og gennemgik scenarier for opgaver derefter. Det er afgørende for 

Hedelyngen, at så mange arbejder som muligt bliver erklæret som ”støttet arbejde” idet vi da 

kan få billigere belåning til disse. Almindelig vedligeholdelse, som udføres i samme forløb 

som de støttede opgaver, vil være væsentlig dyrere at finansiere. 

Lars oplyste, at forrentningen på hhv. støttet arbejde og vedligeholdelse i dag ca. er 3,5% og 

7%. Dagsprisen er pt. Ca. 2,5 % for et støtte lån og ca. 5 % for et ustøttet lån, 

beregningsmæssigt lægger vi os lidt højere for at tage hensyn til evt. rentestigninger da 

projektet ligger år fremme i tiden. Der henvises til www.BRF.dk hvor der kan sammenlignes 

mellem lån til almene boliger og private. 

Repræsentanterne fra Hedelyngen havde vanskeligt ved at forstå, hvorfor sikre lån skal 

forrentes væsentligt over, hvad en helt almindelige boligejer kan optage et realkreditlån til. 

Vi beder om at få lidt mere indsigt i baggrunden for rentesatserne, om det er politisk (fra 

Folketinget) fastsatte lånerater, eller om det er fordi, der skjules andre afgifter i en sådan 

afdragsrente. 

 

Hedelyngen vil blive orienteret, så snart der foreligger første tilbagemelding om 

Finansieringsskitsen. Efterfølgende vil BYG økonomi arbejde med at omsætte tilsagnet til 

mere forståelige størrelser og helt konkret til, hvad det vil betyde for huslejen i Hedelyngen. 

Dette vil så efterfølgende være et væsentligt element til præsentation på et beboermøde, 

hvor det skal afgøres blandt beboerne, om vi overhovedet har et projekt. 

 

2. Solcelleprojektet skal bruges som pilotprojekt til tagrenovering 

Repræsentanterne fra Hedelyngen spurgte til tidsforløbet hvad angår støtte fra LBF, hvor det 

tidligere var blevet præsenteret som meget hastende med at komme i gang. Lars oplyste, at 

LBF´s afsatte pulje på ca. 3,5 mio. kr. er gældende indtil 2020. Repræsentanterne fra 

Hedelyngen tilkendegav, at vi er særdeles interesserede i at komme i gang med 

http://www.brf.dk/


forsøgsprojektet, så snart vi kender muligheder og vilkår nærmere. Lars bekræftede, at LBF 

har tilkendegivet, at solcelleprojektet er en del af en Helhedsplanen, og at det kan køre som 

en fremrykket aktivitet. 

 

3. Mekanisk Ventilation - hvad gør vi og hvornår?  

Hedelyngen har i en tidligere mail (den 27.03) beskrevet, hvordan vi ser muligheder i 3 

scenarier for renovering / modernisering af den mekaniske ventilation. Diskussionen viste, at 

vi også her er nødt til at afvente, til vi ved, om der overhovedet er et projekt eller ej. Inden 

da kan der ikke tilknyttes rådgivere, idet der ikke er noget budget, ud over almindelige 

driftsmidler fra Hedelyngens almindelige drift. 

 

4. Ændring af arkitektonisk udtryk, andre byggematerialer mv. 

Ligeledes på dette område må vi afvente tilbagemeldingen fra LBF. Der var drøftelse af det 

fornuftige i, minimalt at få en kreativ drøftelse med Vandkunsten hvad angår materialer og 

ændret udseende. 

5. Miljøscrening 

På baggrund af undersøgelserne er der foretaget en mindre opjustering af budgetterne. 

 

6. Radon under Hedelyngen 

Af den almindelige kortlægning af forekomsten af radon i Danmark ved vi, at der er 

forekomster mellem 100 bq/m3 og op efter i Herlev, hvor grænsen i dag er 100 mod tidligere 

200 for almindelige boliger. Konkret er på privat basis i 2016 mål forekomster på ca. 120 

bq/m3. Lars tilkendegav, at det vil være naturligt, så vidt muligt, at radonsikre ved 

rørgennemføringer mv., når man alligevel arbejder med tætning af fundamentet i forhold til 

skadedyr. 

Derudover drøftede vi, at en god måde at afhjælpe problemer med bl.a. radon, fugt og co2 er 

er udlufte 3 gange dagligt ved fuld gennemtræk. Det vil sige alle vinduer åbne.  

 

7. Procesforløb - i diagram 

Lars og Mette udleverede en oversigt over processer i den nærmeste periode efter 

tilbagemelding fra LBF hvad angår Finansieringsskitse – se punkt 1. 

 

Se i øvrigt Mettes referat fra besigtigelsen i Hedelyngen den 13.04.2016, dateret 20.04.2016. 

 

 

Hans Jørgen 

31.05.2017 

med justering fra Mette pr. 8.06.17 

 


