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1. Introduktion til Handleplanen 
 
Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nød-
vendige vedligeholdelse og beboernes ønsker til fremtidige projekter i 
afdelingen. 
 
Handleplanen er udarbejdet på baggrund af fremtidssikringsanalysen, de 
igangværende projekter samt langtidsbudgettet for afdelingen. Udarbej-
delsen af handleplanen vil foregå i et tæt samarbejde mellem afdelingsbe-
styrelsen og administrationen (KAB). Handleplanen skal forelægges afde-
lingens beboere til endelig vedtagelse.  
 
Overblikket giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hin-
anden. Samtidig vil overblikket også give inspiration til at afprøve nye 
ideer i form af projekter i forhold til de allerede nødvendige vedligehol-
delsesprojekter. 
 
Handleplanen er ikke en endegyldig plan, men et værktøj som kan ændres 
efterhånden som projekterne gennemføres. Nye projekter kan tilføjes og 
eksisterende projekter kan flyttes rundt i handleplanen over tid. Handle-
planen er således et værktøj for afdelingsbestyrelsen og administrationen 
som de kan arbejde efter fremover.  
 
Opbygningen af handleplanen består af en oversigtsfigur over alle projek-
terne samt en uddybelse af disse projekter.  
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Projekterne i figuren er inddelt i tre farvekoder i rød, grøn og gul. Farve-
koderne afspejler projekternes status, som henholdsvis nødvendige (røde), 
igangværende (grønne) og mulige projekter (gule). 
 
Endelig er alle projekterne uddybet med en kort beskrivelse og en anslået 
økonomi. Økonomien er i overensstemmelse med langtidsbudgettet. 
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2. Oversigtsfigur 

2006 2010 2015 2020 2025 2030 År

Nødvendige 
projekter

Ønsker og 
projekter der 
er behandlet 
af afd. 
beboere

Projekter der 
skal over-
vejes og 
arbejdes med

Facader

Betontrapper

Faldstammer

Kloakker

El 

Varmeanlæg Rør og stigstrenge

Kældre Vinduer/døre

Sanitet

Tagprojekt/skorstene

Vandmålere

Legepladser

Grønne områder

Baderum
Køkkener

Vinterhave/ drivhuse

Lejlighedssammenlægning af de mindre boliger

Kældervinduer og Kælderdøre

Træbalkon

Udvidelse af beboerlokalet

Skateboard-/rulleskøjete-/ skøjtebane

Solenergi

Brandkarme
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3. Uddybelse af de enkelte projekter i handleplanen 
 
Nødvendige projekter (røde projekter) 
 
Facader (2007-2027) 
 
Beskrivelse af projektet 
Facaderne er blevet gennemgået af rådgivende ingeniører fra Danakon 
forud for projektet. Danakon har konkluderet at der er mange sætnings-
revner, fuger og sten der er skadet af frost og vejsalt. Forundersøgelsen er  
gennemført i juli 2005, og der er udarbejdet en rapport.  
 
Økonomi: 
Forprojekt: 0 kr. 
Hovedprojekt: 52.500.000 kr. 
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger: Der er udarbejdet to forslag til udbedring. Den store mo-
del vil beløbe sig til 52.500.000 kr., og den lille til 21.983.750 kr. 
  
Renovering af betontrapper, forundersøgelse (2009-2010), hovedpro-
jekt (2010-2012)  
 
Beskrivelse af projektet 
Flere af betontrapperne til hoved- og kældertrappe i de enkelte boliger er i 
meget dårlig stand, og bør derfor renoveres. Det forventes at alle trapper-
ne skal skiftes over en periode på 10 år. Der har været foretaget en for-
bedring af de mest slidte Der er på nuværende tidspunkt blevet 
prøverenoveret 3 trapper, hvoraf 2 er helt udskiftet mens den tredje er 
delvis ny og delvis repareret, det har kostet 250.000 kr. pr. styk. Der er i 
2001 blevet gennemført en prøverenovering. I en forundersøgelse skal der 
udarbejdes en yderligere analyse af omfanget af behovet for en renove-
ring. Det anbefales, at betontrapperne udskiftes i hele stokke ad gangen. 
For at holde udgifterne til projektet nede, forslås det, at der arbejdes på at 
få præfabrikerede betontrapper. Der vil være en merudgift på fundamentet 
for den præfabrikerede trappe.   
 
Projektet skal koordineres med renoveringen af kloaknettet i Humlevæn-
get, og forløber derfor parallelt med dette projekt.   
 
Økonomi:  
Forundersøgelse 100.000 kr.  
Hovedprojekt: På baggrund af pilotprojektet er det blevet vurderet et 
overslag på 100 mio. kr.  
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger: I forundersøgelsen skal der samtidigt udarbejdes ud-
budsmateriale for projektet. Der er ikke afsat midler i langtidsbudgettet, 

Side 4 



 

og det vurderes derfor af erfaringer fra bl.a. Holmehusene at der er et lå-
nebehov på ca. 100 mio. kr.   
 
Faldstammer (2010-2015) 
 
Beskrivelse af projektet 
Alle faldstammer blev renset i 2004/2005. Det forventes, at de første skal 
skiftes i 2010. Ved udskiftningen af køkken skal faldstammerne dog be-
sigtiges og eventuelt udskiftes.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 8 - 10 mio. kr.  
Henlæggelser:  800.000 kr. i langtidsbudgettet for 2006/2007  
 
Kloakker (2010-2012)  
 
Beskrivelse af projektet  
Kloakkerne er i sommeren 2005 blevet undersøgt. Der er blevet lavet en 
tv-inspektion og der er udarbejdet en rapport med anbefalinger. Kloak-
kernes tilstand er dårlige og der skal derfor gennemføres en større renove-
ring af hele kloaknettet.  
 
Projektet skal tage hensyn til renoveringen af betontrapperne, og projektet 
skal derfor forløbe parallelt med udskiftning af betontrapperne.   
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 25,245 mio. kr. 
Henlæggelser: 500.000 kr. til eftersyn kloakkerne, beløbet er afsat i lang-
tidsbudgettet i 2005/2006.  
Bemærkning: Der er gennemført en forundersøgelse på kloakkerne som 
konkludere at kloakkernes skal udskiftes og vil koste 25.245 mio. kr. 
 
Varmeanlæg /varmecentral (2011-2020) 
 
Beskrivelse af projektet  
Flere af de eksisterende varmeunits i boligerne er i dag forældede. Der er 
konkrete planer om at udskifte varmeunitsne, men en udskiftning af units 
skal ske over de næste 10 år.  
 
Der har i flere tilfælde været behov for at udskifte flere fjernvarmeunits 
end der har været budgetteret med, hvilket har medført at vedligeholdel-
sesbudgettet er overskredet. Der kan på sigt være behov for at forkorte 
udskiftningsperioden på 10 år.  
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Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 10 mio. kr. 
Henlæggelser:  
Bemærkninger: 500.000 kr. pr. år samlet budget 10 mio. kr.  
 
Rør og stigstrenge (2020-2025) 
 
Beskrivelse af projektet 
Rør og stigstrenge skal udskiftes løbene i alle boligerne, som et led i den 
almindelige vedligeholdelse af afdelingen. Rør og stigstrengene skal lø-
bene udskiftes over en periode på fem år.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 4 mio. kr. (ca. 10.000 kr. pr. bolig) 
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger:  
 
Kældre (2010-2020) 
 
Beskrivelse af projektet 
Der er fugtproblemer i flere af kældrene Der er stor forskel på hvor ud-
bredt problemet er fra bolig til bolig. Der har ikke siden opførelsen af 
Humlevænget været udbedret fugtproblemer i bebyggelsen. Laget af be-
ton svinger fra ca. 3 cm til ca. 14 cm. Hvilket gør at sandsynligheden for 
at der opstår fugtproblemer er meget forskellig. Det forslås, at der ned-
graves et omfangsdræn og opsættes platonplader på væggene i kældrene. 
Der skal samtidigt gøres noget ved kældergulvene i de boliger, hvor der er 
problemer i dag.    
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 16 - 20 mio. kr. 
Henlæggelser:  
Bemærkninger: 30 - 40.000,- pr. bolig samlet økonomi i alt mellem 16 - 
20 mio. kr. Det foreslås at projektet finansieres via individuel kollektiv-
modernisering.  
 
Vinduer/døre (2020-2030)  
 
Beskrivelse af projektet 
Vinduerne er plastic vinduer, og er første generation af plastic vinduer. I 
en forundersøgelse skal nye løsninger og priser undersøges. Samtlige vin-
duer og døre gennemgås hvert 5. år af en ekstern snedker.  
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Økonomi:  
Forundersøgelse: 100.000 kr.  
Hovedprojekt: overslagspris ca. 60,3 mio. kr. 
Henlæggelser:  
Bemærkninger: Det anslås at projektet vil koste 150.000 kr. pr. bolig, i alt 
402 x 150.000 kr. hvilket giver en overslagspris på 60,3 mio. kr. Økono-
mien i hovedprojektet er uvist og skal undersøges nærmere i forundersø-
gelsen. 
 
Sanitet (2006- og frem)  
 
Beskrivelse af projektet 
Saniteten i boligerne trænger til at blive udskiftet, og er i nogle tilfælde på 
alder med bebyggelsen. Udskiftningen af saniteten sker løbende fra bolig 
til bolig af vedligeholdelsesbudgettet.  
 
Økonomi  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 1,5 mio. kr. 
Henlæggelser: 150.000 kr. om året. Der er samlet afsat 1,5 mio. kr. i lang-
tidsbudgettet 2006/2007 
 
Brandkarme og tag (2006 og frem ) 
 
Beskrivelse af projektet 
Mørtlen på brandkarmene revner og falder ud. Det anbefales at mørtlen 
udskiftes til Rufakit. Når arbejdet udføres skal der rejses stillads. Ved 
samme lejlighed kan der ske en udbedring af tagrenderne i forbindelse 
med brandkarmene. De er ikke hensigtsmæssigt udført, og er stoppet til 
med blade og andet. En ændring af tagrenderne er nødvendig, og bør ske 
snarest.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 1,08 mio. kr. for brandkarme og 4.02 mio. kr. for tagren-
deudbedringer 
Henlæggelser: . Der er afsat 400.000 pr. år til tagrender i langtidsbudget-
tet for 2006/2007.  
Bemærkninger: Der er ca. 108 brandkarme., og en udbedring vil koste ca. 
10.000 kr. Det vil i alt beløbe sig til 1.080.000 kr. for arbejdet med brand-
karmene. Det anslås at tagrendeudbedringerne vil koste 10.000 pr. bolig, 
og da der er 402 boliger i alt, vil det samlet beløbe sig til 4,02 mio. kr. 
Der er på nuværende tidspunkt gennemført 15 tagrendeudbedringer.  
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Ønsker og projekter der er behandlet af afdelingsbestyrel-
sen (grønne projekter) 
 
Kældervinduer og kælderdøre (2006-2008) 
 
Beskrivelse af projektet  
Kældervinduerne og kælderdørene er meget nedslidte, og det er derfor på 
et afdelingsmøde blevet vedtaget at samtlige kældervinduer og kælderdø-
re skal skiftes. Kældervinduerne vil blive udskiftet til plastvinduer, og vil 
være med energiglas. Det indhentede tilbud på kælderdøre, er på døre af 
træ, der er ikke taget endelig stilling til valg af produkt. Projektet har fået 
tildelt trækningsretsmidler.  
 
Udskiftningen skal ske på en gang.   
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 5,2 mio. kr. hvoraf 2,1 mio. kr. er til anlæg af kældervin-
duer, og 3,1 mio. kr. til kælderdøre  
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger: Der er givet trækningsretsmidler til max 30% af projektet, 
i alt 1,56 mio. kr. 
 
Legepladser (2008 og 2009) 
 
Beskrivelse af projektet  
De ældste legepladser er i sikkerhedsmæssig dårlig stand. Legepladserne 
er blandt andet blevet gennemgået af en konsulent fra HAGS legeplads-
udstyr. Der er nedsat et legepladsudvalg bestående af beboere og ejen-
domsmesteren. Der er på nuværende tidspunkt udført det nødvendige ar-
bejde. Legepladserne får gennemført en renovering, således at der gives et 
tilbud til børn i alle aldersgrupper. Derudover bliver der skabt familie-
hyggeområder. Der er 7 legepladser og 2 boldbure. Der er foretaget en 
total udskiftning på 3 af legepladserne i budgetår 2004/2005. Hvis det 
vedtages bliver endnu 1 eller 2 total udskiftet i budgetår 2005/2006. De 
resterende bliver udført i budgetår 2008/2009.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 1,5 mio. kr. inklusiv boldburer 
Henlæggelser: 600.000 kr. i langtidsbudgettet 2006/2007. 
Bemærkninger:  
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Renovering af el i boliger hovedprojekt forundersøgelse (2007) ho-
vedprojekt (2008-2010) 
 
Beskrivelse af projektet 
El i boligerne skal udskiftes, da ledninger og kontakter er gamle og slidte 
og kan medføre en brandfare. Installationer er ikke tidssvarende og lever 
ikke op til den nutidige standard. I forbindelse med forberedelsen til ud-
skiftningen af el-installationer i afdelingen, er der udført en undersøgelse 
med udskiftning af el i 3 stokke ved fraflytninger. Der foreligger en plan 
for hvordan renoveringen af el-installationerne skal gennemføres. I planen 
gives der mulighed for, at beboerne kan købe ekstra installationer i form 
af stikkontakter eller lignende. Beboerne har fået udleveret en liste over 
mulighederne for tilkøb. Der er blevet prøverenoveret 2 blokke.     
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 500.000 kr. 
Hovedprojekt: 10,2 mio. kr. (ca. 25.000 per husstand).  
Henlæggelser: Der afsat 500.000 kr. til forundersøgelsen og 500.000 kr. 
til hovedprojektet, i alt 1. mio. kr., via vedligeholdelsen i langtidsbudget-
tet for 2006/2007    
 
Projekter, der skal overvejes og arbejdes med (gule) 
 
Grønne områder - Smørumvej (2007-2008) 
 
Beskrivelse af projektet 
Med i projektet vedrørende grønne områder er medtaget 2 pladser, nemlig 
foran vaskeriet og ejendomskontoret. 
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr. 
Hovedprojekt: 200.000 kr. 
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger:  
 
Tagprojekt/ skorsten, tagterrasser, forundersøgelse (2007) hovedpro-
jekt (2008-) 
 
Beskrivelse af projektet 
Skorstene er generelt i dårlig stand. Der er ca. 400 skorstene i afdelingen, 
som er lavet af enkeltsten. Skorstene er ekstrem udsat for vejrforholden-
de, hvilket medvirker til at størstedelen af skorstene er i meget dårlig 
stand. Der foretages løbene reparationer af skorstene.  
 
Det skal undersøges om skorstene kan fjernes, hvilket i givet fald skal ske 
via en udskiftning af taget.  
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Muligheden for at etablere en tagterrasse i forbindelse med udskiftning af 
taget skal undersøges i en forundersøgelse.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse:  
Hovedprojekt: overslag ca. koste 8,5 mio. kr.  
Henlæggelser: 1,4 mio. kr. i langtidsbudgettet for 2006/2007  
Bemærkninger: Det vil koste ca. 8,5 mio. kr. at udskifte alle skorstene 
(beløbet er ikke fremskrevet). Det koster ca. 25.000 kr. pr. skorsten.  
 
Baderum, forundersøgelse (2015-2017), hovedprojekt (2017-2027) 
 
Beskrivelse af projektet 
Baderummene er generelt små og utidssvarende. En væsentlig forbedring 
af boligen vil derfor være, at der etableres nye og større badeværelser. 
Dette anbefales også i fremtidssikringsanalysen for Humlevænget. Der 
skal foretages en undersøgelse af muligheden med udgangspunkt i forsla-
get fra fremtidssikringsanalysens. Samtidigt skal der indarbejdes mulig-
hed for, at der opføres et baderum i kælderen. Enkelte beboere har allere-
de i dag opført et badeværelse i kælderen. Nogle af boligernes faldstam-
mer tillader dog ikke dette. Samtidig skal der laves en ny bund i badevæ-
relserne. 
 
Økonomi:  
Forundersøgelse 100.000 kr. 
Hovedprojekt: overslagspris på ca. 20 mio. kr. 
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger: Prisen på hovedprojektet er en overslagspris på ca. 20 
mio. kr., ca. 50.000 kr. pr. stk.  
 
Forbedringer af køkkener, forundersøgelse (2006-2008), hovedpro-
jekt (2008-2018) 
 
Beskrivelse af projektet 
Køkkenerne i Humlevænget fremstår i dag som utidssvarende. På bag-
grund af fremtidssikringsanalysen for Humlevænget, skal det i forunder-
søgelsen undersøges om der er mulighed for, at gennemføring en renove-
ring som vil sikre køkkeners standard. Køkkenernes areal kan forøges ved 
at nedlægge en væg ind til det tilstødende rum/alrummet. Der er forskel 
på boligerne, og det vil derfor være nødvendigt i nogle af boligerne at 
udføre et større understøtningsarbejde da væggen i enkelte boliger er bæ-
rende. Det kræver derfor en forundersøgelse hvor de forskellige boliger 
gennemgås og hvor der projekteres på bærende vægge.  
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I forbindelse med projektet føres der 2,5 kvadrat ledning med 400 volt fra 
el-tavle på 1. sal, hvorved der samtidigt kan tilføres jord til de eksisteren-
de stikkontakter. 
 
Der kører et løbende køkkenprojekt i afdelingen, hvor der på nuværende 
tidspunkt er udskiftet ca. 65 køkkener. 25 af disse er udskiftet i forbindel-
se med fraflytninger. De resterende 40 køkkener indgår i forbindelse med 
individuel modernisering. Beboerne har i den forbindelse mulighed for at 
få et tilskud på 20.000 kr. Køkkenudskiftningen sker i samråd med ejen-
domsmesteren. I forbindelse med udskiftningerne etableres der 400 volt 
til komfur installationer. 
 
Økonomi:  
Forundersøgelse 100.000 kr. 
Hovedprojekt ca. 70.000 kr. pr. bolig afhængig af hvilke køkkenelementer 
der vælges.  
Henlæggelser: Der er afsat 4 mio. kr. i langtidsbudgettet for 2006/2007 
Bemærkninger: Der ydes i dag et tilskud på 20.000 kr. indgår i langtids-
budgettet som en del af vedligeholdelsesbudgettet.    
 
Vinterhave/ drivhuse, forundersøgelse (2008-2010) hovedprojekt 
(2010-2015) 
 
Beskrivelse af projektet 
En beboergruppe skal undersøge hvordan der kan gives mulighed for, at 
opføre en vinterhave/ drivhus efter bestemte arkitektoniske retningslinjer. 
I forundersøgelsen skal der først og fremmest fremsendes en forespørgel-
se til kommunen hvori det forespørges om der er mulighed for at få tilla-
delse til at opføre en vinterhave/drivhus, i forhold til bebyggelsesprocen-
ten i Humlevænget.  
 
Hvis der ligger en forhåndsgodkendelse fra kommunen kan der efterføl-
gende, som et led i forundersøgelsen, blive igangsat et mindre projekt, 
hvor der købes arkitektbistand udefra. På baggrund af de retningslinjer 
der er blevet udarbejdet i forundersøgelsen, gennemfører de enkelte bebo-
ere opførelse af de mindre drivhuse. Opførelsen er ikke et krav, men en 
mulighed for den enkelte beboer. Efter en fem års periode opgøres, hvor 
mange boliger der har opstillet et mindre drivhus, og der tages på et afde-
lingsmøde stilling til, om projektet skal forsætte eller ej.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse 50.000 kr.  
Hovedprojekt: uvist beror på resultatet af forundersøgelsen 
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger: Projektet gennemføres for beboernes egne midler, via 
individuel kollektiv modernisering.  
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Lejlighedssammenlægning af de mindre boliger, forundersøgelse 
(2015-2017) hovedprojekt (2017 og frem) 
 
Beskrivelse af projektet 
Flere af de mindre boliger i Humlevænget lever ikke op til nutidens bolig-
standard med hensyn til størrelse. I fremtidsanalysen løses dette problem, 
hvor der lægges 3 boliger sammen til 2 boliger. Dette kan ske ved, at det 
midterste lejemål nedlægges, og arealet inddrages med halvdelen til hver 
af de to naboboliger, der herefter vil være på ca. 120 m² med ca. 60 m² 
kælder (se fremtidssikringsanalyse for Humlevænget). I forundersøgelsen 
undersøges hvilke muligheder der er for sammenlægning af boliger. Der 
nedsættes en beboergruppe, hvor driftschefen også indgår, som undersø-
ger økonomien for sammenlægning af boliger. Gruppen udarbejder også 
forslag til eventuelle retningslinjer for prioriteringer af udlejninger til na-
boer. 
 
Økonomi: forundersøgelse 100.000 kr., hovedprojekt: er endnu uvist da 
forundersøgelsen bl.a. skal undersøge dette.  
 
Træbalkon fra 1. sal, forundersøgelse (2010), hovedprojekt (2010-
2015) 
 
Beskrivelse af projektet 
Det forslås at muligheden for en træbalkon ud fra boligerne i 1. sals højde 
ud mod haverne undersøges. Det vil i enkelte boliger give mulighed for at 
kunne gå direkte fra køkkenet og ud i haven. I en forundersøgelse skal 
mulighederne i de forskellige boligtyper undersøges, og erfaringer fra 
lignende terrasser undersøges. Det foreslås, at det er den enkelte beboer 
som finansierer terrasserne, men at der i forundersøgelse udarbejdes en 
fast arkitektur for hvordan, træbalkonen skal se ud.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse 100.000 
Hovedprojekt: uvist beror på forundersøgelsen 
Henlæggelser:  
Bemærkninger: Det forslås at projektet finansieres via den individuelle 
kollektive modernisering.  
 
Udvidelse af beboerlokale (2008-2009) 
 
Beskrivelse af projektet 
Beboerlokalet i Humlevænget er i dag ikke stort nok. Samtidigt er det 
ikke handicapvenligt og indgangsforholdende for dårligt gående er ikke 
optimale. Det skal i en forundersøgelse undersøges, om der er mulighed 
for at udvide det eksisterende beboerlokale med flere kvadratmeter ind 
over butikkerne, således at de nuværende boliger over butiksarealerne i 
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dag blev inddraget. Samtidigt skal muligheden for etablering af elevator 
eller lignende samt et handicapvenligt toilet undersøges. Med et større 
beboerlokale vil det være muligt, at kunne afholde flere typer af arrange-
menter.  
 
Det er blevet besluttet, at nabolokalet til selskabslokalet, oven på den til-
stødende butik, ikke genudlejes når lejemålet opsiges.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse 50.000 kr.  
Hovedprojekt: økonomien afhænger af hvor mange m² der skal inddrages, 
samt i hvilken standard man vælger. Økonomien skal baseres på forun-
dersøgelsen. 
Henlæggelser:  
Bemærkninger:  
 
Skateboard- /rulleskøjte- og skøjtebane (2008) 
 
Beskrivelse af projektet 
Muligheden for at etablere en skateboard-/rulleskøjtebane til de større 
børn/ unge på fællesarealerne skal undersøges. Banen skal konstrueres 
således at det er muligt at etablere en skøjtebane på den om vinteren. Ba-
nen vil være et godt tilbud til de større børn/unge i Humlevænget, og vil 
give mulighed for at slå festtelte op og lignende ved jubilæer. Der er i dag 
mulighed for at etablere banen på festpladsen.  
 
Økonomi:  
Forundersøgelse: 0 kr.  
Hovedprojekt overslagspris ca. mellem 100.000 og 200.000 kr.  
Henlæggelser: 
Bemærkninger: prisen afhænger af udformningen af projektet.   
 
Solenergi, jordvarme forundersøgelse (2008), hovedprojekt (2009 og 
frem) 
 
Beskrivelse af projektet 
Muligheden for indlægningen/opsætning af solenergi i de enkelte boliger 
skal undersøges i en forundersøgelse. Det skal undersøges om solenergien 
skal være et supplement eller om det skal være 100 %. Det skal undersø-
ges om det kan betale sig at indføre solenergi. Muligheden for jordvarme 
skal også undersøges. I forundersøgelsen skal der inddrages erfaringer fra 
lignende projekter, og det skal undersøges om der kan ansøges økonomi-
ske midler til støtte af projektet.  
 
Projektet skal koordineres med udskiftningen af det eksisterende varme-
anlæg i Humlevænget, så det bliver indarbejdet ved en evt. udskiftning. 
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Der skal tages hensyn til de nyinstallerede varmeunits, således at de kan 
fungere med den eventuelle solenergi eller/og jordvarme.  
Økonomi:  
Forundersøgelse: 100.000 kr.  
Hovedprojekt: 40,4 mio. kr. 
Henlæggelser: 0 kr. 
Bemærkninger: Det vil ca. koste mellem 50.-100.000 kr. pr. bolig, det 
forslås at der ansøges om fondsmidler til projektet.  
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