Magistraten

Punkt 18.

Godkendelse af Skema A for 41 nye familieboliger for Alabu Bolig afd. 21, Saltumvej,
Aalborg Øst
2018-044535
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 61.380.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 4.910.400 kr. svarende til 8% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Alabu Bolig afd. 21.

Nybyggeriet af 41 familieboliger skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af helhedsplan for et større
område. Helhedsplanen skal sikre en renovering af Alabu’s nedslidte byggeri på Saltumvej. Det eksisterende
byggeri er opført omkring 1970 og indeholder gårdhavehuse og lejligheder. De 120 lejligheder er stærkt
nedslidte og vil efter renovering fremstå som genopførte boliger. Gårdhavehusene vil gennemgå en reel
renovering.
De nye boliger bliver placeret som del af fire nye punkthuse, sammen med nedrenoverede boliger støttet af
Landsbyggefonden. Punkthusene skal være med til at skabe et varieret boligudbud i området og være et
tilbud for de beboere der ønsker f.eks. altan frem for have. De nye punkthuse vil være på mellem 3-5 etager
og indeholde tilgængelige boliger
Oprindeligt var ideen at lave 30 boliger á ca. 100 m2, men da boligselskabet oplever problemer med at udleje
de større boliger, er projektet blevet tilpasset således der overvejende bygges 2 og 3-rums boliger i
varierende størrelse.
Projekt
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Byggeriets art

Etage
Etage
Etage

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

2 stk. 1 rums a ca. 45 m²
14 stk. 2 rums a ca. 64 m²
25 stk. 3 rums a ca. 75-90 m²

3.650 kr.
5.200 kr.
6.151-7.329 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan 4-6-107. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
90%)

61.380.000 kr.

55.242.000kr.

Kommunal
grundkapital
(8%)
4.910.400kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti 1)

1.227.600kr.

Ikke beregnet

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Grundkapital er afsat på boligprogram 2018-20.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 13,4%, håndværkerudgifter 70,6% og omkostninger 16%.
Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på 20.460 kr. svarende til rammebeløb i 2020 inklusive energitillæg
på 1.210 kr., da der er tale om etagebebyggelse.
Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 975 kr. Heraf udgør
kapitaludgifterne 628 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 347 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegninger - Skema A
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