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Til andelshavere i AB Njal 
 

 
GF 2018 – dagsordenens punkt 8:  
Orientering om facade- og vinduesprojekt 
 

På foreningens ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 2018 blev facade- og 
vinduesprojektet vedtaget. 
 

Status 
Siden generalforsamlingen har vi indgået rådgiveraftale med Gaihede A/S. Der er 

udarbejdet udbudsmateriale og udvalgt 5 entreprenører, der alle har været 
interesserede i at byde på opgaven.  
 

På generalforsamlingen den 13. juni 2018 blev der vedtaget et samlet budget på 45 
mio. kr. til renovering af vinduer og facade mod både gård og gade. Vi har nu 

modtaget tilbuddene, og har fået bekræftet at det vedtagende budget holder ved 
valg af det billigste og bedste tilbud. Der arbejdes videre med de sidste tilpasninger 
af kontrakt og valg af entreprenør. 

 
Det videre forløb 

Vi overholder tidsplanen, og forventer at arbejdet kan opstartes omkring 1. marts 
2019, dog afhænger det af vintervejret. 
 

Planen er at vi starter med facaderenovering og vinduesudskiftning i gården, og det 
vil tage det meste af 2019, hvorefter der opstartes på gadesiden. Vi forventer at 

afslutte arbejdet på gadesiden ultimo 2020. 
 
Det betyder desværre at gården ikke vil kunne benyttes som uderum det meste af 

året. 
 

Gaihede vil i projektperioden løbende orientere i detaljer om projektet. 
 
Finansiering 

Resultatet af udbuddet betyder også at den vedtagne finansieringsplan, hvor der 
hjemtages et nyt realkreditlån på 34 mio. kr., kombineret med at vi anvender de 

11 mio. kr., som foreningen har sparet op til projektet, kommer til at holde. Lånet, 
der vil blive hjemtaget, vil være med fast rente og afdrag. 

 
 
 

 
 



 

 

Boligafgift 

Hele projektet blev vedtaget uden stigning i boligafgiften. Det lod sig gøre pga. en 
generel god driftsøkonomi, en opsparing på 11 mio. kr. og en kommende 

låneomlægning af det sidste lån uden afdrag og med renteswap, hvor vi lige nu 
konservativt regner med en årlig besparelse på mindst 0,5 mio. kr. senest fra 

regnskabsåret 2020/21. Forudsætningen er dog, at vi fremadrettet hvert år lader 
boligafgiften stige med 2 %. Når bestyrelsen ikke foreslår en stigning i boligafgiften 
i 2018/19, er det derfor også en undtagelse – og særligt fordi vi lige nu har 

usædvanligt mange ekstra indtægter fra salg af vores egne lejligheder. 
 

Andelsværdi 
Idet vi har reserveret en buffer til bl.a. renovering af vinduer og facader i 
beregningen af egenkapitalen betyder det også, at den nuværende andelskrone kan 

fastholdes selv om vi forøger gælden. Forslaget er at vi reserverer 62 mio. med 
vedtagelse af årsrapporten for 2017/18 mod ca. 50 mio. kr. sidste år. 

 
Når projektet er tilendebragt er der en klar forventning om, at 
ejendomsvurderingen vil afspejle en værdiforøgelse, men det er for tidligt at sige 

hvor meget, da det også afhænger at den almindelige udvikling på 
ejendomsmarkedet. 

 
 
Bestyrelsen, AB Njal 


