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Genhusning ved renovering hos BoligKorsør 
AFD. 7: 
• Ca. 400 boliger 
• Renovering med nyt tag, nye vinduer/altan, opmuret ny isoleret facade, ventilationsanlæg, EL udskiftes, delvis 

udskiftning af rør. 
• 10 opgange ombygges totalt til tilgængeligheds-lejligheder 
• Lejlighedssammenlægninger, ”pent-house” og nedrivning af 2 opgange. 
• Opretning af udearealerne 
 
AFD. 12: 
• Ca. 400 boliger 
• Nye vinduer/altan, opmuret ny isoleret facade, ventilationsanlæg. 
• 10 opgange ombygges totalt til tilgængeligheds-lejligheder 
• 3 etages boligblokke omdannes til rækkehuse og 1 boligblok nedrives. 
• Opretning af udearealerne 
 



Genhusning ved renovering hos BoligKorsør 

AFD. 7: 
• Ca. 200 boliger skal genhuses 7 – 10 mdr. 
• Ca. 200 boliger ”aflastes” 4 uger i møblerede ”Hotel-Lejligheder”. I den resterende 

renoveringsperiode bliver man boende i egen bolig. 
OBS: Ca. 50 tomme lejemål ved renoveringens start. 
 
 
AFD. 12: 
• Ca. 200 boliger skal genhuses 7 – 10 mdr. 
• Øvrige lejere bliver boende i egen bolig under hele renoveringen. 
OBS: Ca. 50 tomme lejemål ved renoveringens start. 
 

 
 



  

Beboerne er velkomne til at stille spørgsmål på  

Projektkontoret, Linde Alle 57 st. th., 

hver torsdag kl. 14.00 – 17.00 

- eller ringe      201 201 12 

alle hverdage kl. 8.00 – 10.00 

 



Eksempel på lokal folder 



Skema for hjælp til flytning: 



Tidsplan, som den kommer fra entreprenør: 



Tidsplan under forudsætning 
af byggestart 1. jan. 2014 







Erstatning for indbo 

I forbindelse med en permanent genhusning i en anvist bolig kan der tilbydes 
hjælp til f.eks. tilskæring af gulvtæpper. I særlige tilfælde kan der ydes 
erstatning for eget indbo, hvis dette ikke kan tilpasses og anvendes i 
genhusningsboligen. Der udbetales et erstatningsbeløb minus fradrag for 
ælde for dette indbo: 
•   0 – 3 år:   80 % erstatning 
•   4 – 5 år:   60 % erstatning 
•   6 – 7 år:   40 % erstatning 
•   8 – 9 år:   20 % erstatning 
• 10 - ?? år:     0 % erstatning 
Erstatning udbetales kun mod forevisning af original købskvittering. 

 



EKSEMPLER PÅ BEBOERGRUPPER, 
DER KRÆVER SÆRLIG OPMÆRKSOMHED: 
 
• Psykisk syge 
• Unge studerende, der har eksamenstress ! 
• Demente 
• Alkohol- og stofmisbrugere 
• Traumatiserede flygtningefamilier 
• Syge eller handicappede 
• Beboere med husdyr – specielt visse krybdyr 
• Dødsboer 
• Husstande med kriminel baggrund 
• Bortrejste beboere 
• Beboere, der nægter at følge beboermødebeslutninger om genhusning 
• M. fl. 



SÆRLIGE UDFORDRINGER: 

• Det danske samfund forventer, at dialog mellem borger og ”det 
offentlige” foregår digitalt – men rigtigt mange ”svage” beboere i 
almene bebyggelser mestre ikke at anvende digital teknologi. 

• Kørselsordninger og ambulancekørsel, der er bundet op på 
folkeregisteradressen – selvom beboerne er genhuset på anden 
adresse. 

• Arealdispensationer bortfalder ved genhusning. 
• Kommunalt ”ansvar” bortfalder, hvis en anvist beboer bliver 

permanent genhuset på anden adresse. 
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