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Anemonevej  16. 1.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  16. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.083 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 77 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.594 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  16. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  16. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.083 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 77 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.594 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  16. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  16. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.083 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 
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Anemonevej  16. 2.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  16. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 
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Anemonevej  16. 2.Th 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  16. 2.Th   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 79 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.727 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  16. 1.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  16. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 
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Anemonevej  18. St.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  18. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.094 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 90 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 6.454 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 
 
 
 
 

  
 



 

10 
 

Anemonevej  18. 2.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  18. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 92 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 6.587 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  18. 1.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  18. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 90 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 6.454 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  18. 1.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  18. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 98 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 6.984 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  18. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  18. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 101 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 7.182 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  18. St.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  18. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 98 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 6.984 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  20. St.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  20. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 55 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.773 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 
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Anemonevej  20. 2.Tv. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  20. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 80 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.793 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  20. St.Tv. 
Juni 2021 

 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  20. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.094 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 79 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.727 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  20. 1.Tv. 
 

Juni 2021 
 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  20. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 79 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.727 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  20. 2.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  20. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 50 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.566 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 

 



 

20 
 

Anemonevej  20. 1.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  20. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 55 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.780 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 
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Anemonevej  22. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  22. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  22. 2.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  22. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 67 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.933 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  22. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  22. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 48 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.073 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

24 
 

Anemonevej  22. 1.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  22. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

25 
 

Anemonevej  22. St.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  22. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.094 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  22. 1.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  22. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

27 
 

Anemonevej  24. 1.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  24. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

28 
 

Anemonevej  24. 1.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  24. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  24. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  24. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

30 
 

Anemonevej  24. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  24. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.094 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

31 
 

Anemonevej  24. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  24. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.073 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

32 
 

Anemonevej  24. 2.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  24. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 60 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 67 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.933 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

33 
 

Anemonevej  26. 1.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  26. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.149 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

34 
 

 
Anemonevej  26. 1.Th. 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  26. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.536 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

35 
 

Anemonevej  26. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  26. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.145 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

36 
 

Anemonevej  26. 2.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  26. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

37 
 

Anemonevej  26. St.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  26. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

38 
 

Anemonevej  26. 2.Tv. 
Juni 2021 

 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  26. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.746 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.528 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

39 
 

Anemonevej  28. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  28. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.566 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.528 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

40 
 

Anemonevej  28. 2.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  28. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

41 
 

Anemonevej  28. 1.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  28. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.149 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

42 
 

Anemonevej  28. 1.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  28. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

43 
 

Anemonevej  28. St.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  28. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.145 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

44 
 

Anemonevej  28. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  28. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

45 
 

Anemonevej  30. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  30. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

46 
 

Anemonevej  30. 1.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  30. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.149 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

47 
 

Anemonevej  30. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  30. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.145 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

48 
 

Anemonevej  30. 2.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  30. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.764 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.528 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

49 
 

Anemonevej  30. 1.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  30. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

50 
 

Anemonevej  30. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  30. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

51 
 

Anemonevej  32. 1.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  32. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.149 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

52 
 

Anemonevej  32. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  32. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 86 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     4.145 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 74 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.396 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

53 
 

Anemonevej  32. 2.Tv. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  32. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

54 
 

Anemonevej  32. 2.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  32. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.764 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 76 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.528 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

Anemonevej  32. 1.Tv.

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  32. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 
 

Anemonevej  32. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  32. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 65 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.800 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

57 
 

Anemonevej  34. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  34. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

Anemonevej  34. 2.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  34. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.073 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 
 

Anemonevej  34. 1.Tv.

 
Juni 2021 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  34. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 
 

Anemonevej  34. 2.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  34. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 67 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.933 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

Anemonevej  34. St.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  34. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.094 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

Anemonevej  34. 1.Th.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  34. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 



 

63 
 

Anemonevej  36. 1.Tv.

 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  36. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.538 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

64 
 

Anemonevej  36. 2.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  36. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.073 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

65 
 

Anemonevej  36. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  36. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.220 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 67 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.933 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

66 
 

Anemonevej  36. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  36. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.746 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

67 
 

Anemonevej  36. 1.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  36. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 53 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.007 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

68 
 

Anemonevej  36. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  36. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 72 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.534 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 66 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.867 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

69 
 

Anemonevej  38. 2.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  38. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 71 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.197 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

70 
 

Anemonevej  38. 1.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  38. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 70 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.131 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

71 
 

Anemonevej  38. St.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  38. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.094 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 70 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 5.131 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

72 
 

Anemonevej  38. 1.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  38. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.100 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 

 



 

73 
 

Anemonevej  38. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  38. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 

 



 

74 
 

Anemonevej  38. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  38. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.094 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 

 



 

75 
 

Anemonevej  40. St.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  40. St.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.729 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 63 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.875 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

76 
 

Anemonevej  40. 2.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  40. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.769 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 101 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 7.515 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

77 
 

Anemonevej  40. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  40. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 54 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.577 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 64 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.945 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 

 



 

78 
 

Anemonevej  40. St.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  40. St.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.082 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 99 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 7.376 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  40. 1.Th. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  40. 1.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.083 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 99 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 7.376 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  40. 1.Tv. 
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  40. 1.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 62 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.908 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 63 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 4.875 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  42. 1.  
 

Juni 2021 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  42. 1.    

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4) 121 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     5.736 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4) 104 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 7.723 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  42. 2.Th. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  42. 2.Th.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2) 50 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     2.543 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4) 106 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal 7.862 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
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Anemonevej  42. 2.Tv. 
Juni 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2020/2021-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 medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
 

Lejemålet Anemonevej  42. 2.Tv.   

Før renovering   
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3) 64 m2 
Den nuværende husleje – i 2020/2021-tal:                                                                                     3.201 kr./md. 
   
Efter renovering   
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 0) 0 m2 
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2020/2021-tal   0 kr./md. 
   
OBS: Huslejen indekseres hvert år.   

 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammenlægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere. 
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