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Redegørelse ang. renovering af badeværelser 

På afdelingsmødet i september måned, var der en del debat omkring renoveringen af et badeværelse 

i en bolig i Frydenhøjparken. En stor del af debatten handlede bl.a. om, hvordan der skulle betales 

for renoveringen. 

 

Sagen har efterfølgende været genstand for adskillige drøftelser mellem Bestyrelsen, Administra-

tionen og Lejeren, og er mundet ud i, at det pågældende lejemål indvilliger i at tiltræde en husleje-

forhøjelse. 

Model for fremtidige renoveringer. 
 

Ved flere lejligheder har der været efterspurgt en model for renovering af badeværelserne i Fryden-

højparken, da den nuværende ordning med lån af egne midler – i dag ca. kr. 33.000 over 15 år – 

ikke kan finansiere udgifterne til en gennemgribende renovering. Et badeværelse er det suverænt 

dyreste rum at istandsætte i en bolig. 

 

En udløber af ovennævnte drøftelser er, at der er enighed mellem Administrationen og Bestyrelsen 

om at starte en proces, hvor der kan renoveres en række badeværelser ved at optage et kreditfor-

eningslån til dækning af udgifterne. 

 

Processen kommer til at bestå i, at vi beder de beboere der er interesseret i at få renoveret deres 

badeværelse, om at tilmelde sig. Når vi så har en pulje på f.eks. 6-8 stk. optages et 30-årigt kredit-

foreningslån til dette formål. På den måde er det kun de beboere der får renoveret badeværelset 

under ordningen, som betaler en individuel huslejeforhøjelse i forbindelse med afvikling af lånet. 

 

Som et eksempel – og det skal kraftigt understreges, at det kun er et eksempel – vil et 30-årigt lån 

på f.eks. 1 million kroner, skulle afdrages og forrentes, sådan at det fordelt få fx 6 husstande bliver 

ca. 550-600 kr./måned. Det skal i den forbindelse bemærkes, at beløbet kan indgå i beregning af 

boligsikringen. 

 

Hvis der er interesse for denne ordning, så beder vi de beboere der er interesseret, om at sende en 

mail til badevaerelsesrenovering@frydenhojparken.dk med angivelse af Navn, Adresse, Boligtype 

(3- 4- eller 5 rum) og evt. telefonnummer. Når vi har overblik over interessen, vil vi undersøge de 

konkrete vilkår for lånet, og give besked tilbage med oplysninger om økonomien og hvad der videre 

vil ske. Hvis man er interesseret i at være med i ordningen, bedes man svare på mail inden den 

31/12 2020. 

 

Det skal understreges, at der i første omgang kun er tale om, at få et overblik over, om der er 

interesse for en sådan ordning, og i givet fald hvor mange. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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