
 

 

Hermann Stillings Vej 8A. St.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8A. St.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  70 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.221,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 4.263,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 

 
Fremtidige forhold 



 

 

Hermann Stillings Vej 8A. St.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8A. St.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  85 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.909,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4) 92 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.619,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 

 
Fremtidige forhold 



 

 

Hermann Stillings Vej 8A. 1.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8A. 1.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  83 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.816,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 82 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.117,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 

 
Fremtidige forhold 



 

 

Hermann Stillings Vej 8A. 1.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8A. 1.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  85 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.909,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4) 92 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.619,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 

 
Fremtidige forhold 



 

 

Hermann Stillings Vej 8A. 2.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8A. 2.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  83 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.816,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 82 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.117,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold  



 

 

Hermann Stillings Vej 8A. 2.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8A. 2.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  85 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.909,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4) 92 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.619,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold  
 



 

 

Hermann Stillings Vej 8B. St.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8B. St.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  62 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.850,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: )  m2 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 

 
Fremtidige forhold 



 

 

Hermann Stillings Vej 8B. St.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8B. St.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  68 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.126,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 68 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 4.272,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 

 
Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 8B. 1.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8B. 1.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  62 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.850,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: )  m2 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 

 
Fremtidige forhold 



 

 

Hermann Stillings Vej 8B. 1.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8B. 1.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  82 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.770,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 85 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.090,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 

 
Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 8B. 2.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8B. 2.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  62 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.850,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: )  m2 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 

 
 

 
Fremtidige forhold 



 

 

Hermann Stillings Vej 8B. 2.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 8B. 2.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  82 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.770,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 85 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.090,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 10A. St.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 10A. St.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  51 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.355,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 92 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.619,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 10A. St.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 10A. St.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  62 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.850,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 82 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.117,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 10A. 1.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 10A. 1.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  60 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.755,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 92 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.619,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 
 



 

 

Hermann Stillings Vej 10A. 1.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 10A. 1.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  62 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.850,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 82 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.117,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 10A. 2.Tv. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 10A. 2.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  60 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.755,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 92 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.619,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 10A. 2.Th. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 10A. 2.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  62 m2 

Den nuværende husleje: kr. 2.850,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 82 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.117,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



 

 

Hermann Stillings Vej 10A. St.Mf. 
 

December 2020 
 

 
Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 

 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 
 

Hermann Stillings Vej 10A. St.Mf. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  85 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.909,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 82 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.117,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 

 
Fremtidige forhold 

 



Hermann Stillings Vej 10A. 1.Mf. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10A. 1.Mf. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  85 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.909,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 87 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.368,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



Hermann Stillings Vej 10A. 2.Mf. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10A. 2.Mf. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)  85 m2 

Den nuværende husleje: kr. 3.909,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 87 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.368,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



Hermann Stillings Vej 10B. St.Th. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10B. St.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  90 m2 

Den nuværende husleje: kr. 4.127,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 88 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.235,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 



Hermann Stillings Vej 10B. St.Tv. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10B. St.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  90 m2 

Den nuværende husleje: kr. 4.127,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 88 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.235,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 
 



Hermann Stillings Vej 10B. 1.Th. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10B. 1.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  90 m2 

Den nuværende husleje: kr. 4.127,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 88 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.235,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 
 



Hermann Stillings Vej 10B. 1.Tv. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10B. 1.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  90 m2 

Den nuværende husleje: kr. 4.127,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 88 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.235,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 



Hermann Stillings Vej 10B. 2.Th. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10B. 2.Th. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  90 m2 

Den nuværende husleje: kr. 4.127,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 88 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.235,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 

Fremtidige forhold 

 
 



Hermann Stillings Vej 10B. 2.Tv. 

December 2020 

 

 

 

Husleje og fremtidige forhold som følge af helhedsplanen 
 

Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020-tal; Huslejen vil dog blive indekseret hvert år, 
hvilket betyder, at den – når helhedsplanen er gennemført – er tilsvarende højere. 

 
Beregningen er desuden alene udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne 
til helhedsplanen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens 
almindelige driftsudgifter. 

 

 
Hermann Stillings Vej 10B. 2.Tv. 
Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)  90 m2 

Den nuværende husleje: kr. 4.127,00 

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 88 m2

 

Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020-tal: kr. 5.235,00 
 

OBS: Huslejen indekseres hvert år. 

 
Fremtidige forhold 
 


