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September 2021 

Aalborggade  6 H St.Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 H St.Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              82 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.188 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              82 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.918 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 H St. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 H St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 H 1. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 H 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              119 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  7.006 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              119 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     8.137 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 H 1. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 H 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 H 2. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 H 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              119 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  7.006 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              119 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     8.137 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 H 2. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 H 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 H 3. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 H 3. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              89 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.487 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              89 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.338 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 G St. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 G St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 G St. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 G St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              88 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.475 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              88 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.278 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 G 1. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 G 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 G 1. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 G 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              88 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.475 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              88 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.278 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 G 2. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 G 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 G 2.Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 G 2.Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              88 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.475 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              88 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.278 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 G 3. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 G 3. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              72 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.679 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              72 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.318 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 D St. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 D St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              81 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.138 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              81 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.858 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 D 1. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 D 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              81 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.138 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              81 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.858 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 D 2. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 D 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              81 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.138 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              81 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.858 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 C St. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 C St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 C St. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 C St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.116 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.057 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 C 1. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 C 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 C 1. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 C 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.116 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.057 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 C 2. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 C 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.376 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              86 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.158 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 C 2. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 C 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.116 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.057 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 C 3. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 C 3. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              72 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.675 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              72 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.318 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 B St. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 B St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              69 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.554 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              69 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.138 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 B St. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 B St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.119 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.057 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 B 1. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 B 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              69 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.554 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              69 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.138 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 B 1. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 B 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.119 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              101 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.057 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 B 2. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 B 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              69 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.554 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              69 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.138 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 B 2. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 B 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              101 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.119 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              101 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.057 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 B 3. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 B 3. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              68 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.497 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              68 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.078 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A St. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              64 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.294 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              76 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.875 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A St. Mf. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A St. Mf. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              58 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.006 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: )               m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                          kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammelægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere.  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A St. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              48 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  3.515 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              95 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.093 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 1. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              64 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.294 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              76 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.875 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 1. Mf. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 1. Mf. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              58 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.006 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: )               m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                          kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammelægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere.  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 1. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              48 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  3.515 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              95 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.093 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 2. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              64 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.294 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              76 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.875 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 2. Mf. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 2. Mf. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              58 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.006 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: )               m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                          kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
Din bolig bliver nedlagt, idet den sammelægges med nabolejligheden. Du vil blive tilbudt permanent 
genhusning. RandersBolig vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere.  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 2. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              48 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  3.515 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              95 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.093 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 3.Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 3.Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              58 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.019 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              60 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     4.848 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 A 3. Th. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 A 3. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              62 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.202 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              72 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.618 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
Fremtidige forhold 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 D 1. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 D 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              137 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.972 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              137 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     9.216 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 D 2. Tv. 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 D 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              137 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.972 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              137 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     9.216 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 E 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 E 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              65 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.348 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              65 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.554 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Aalborggade  6 F 
 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet Aalborggade  6 F 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              65 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.348 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              65 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.554 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

 

HUSLEJE OG FREMTIDIGE FORHOLD SOM FØLGE AF HELHEDSPLANEN 
 
Husleje 
Huslejeberegningen nedenfor er anført i 2021/2022-tal (jf. afdelingens Budget 2021/2022). Huslejen vil dog 
blive indekseret hvert år, hvilket betyder, at den, når helhedsplanen er gennemført, er tilsvarende højere.  
 
Beregningen er desuden alene et udtryk for en foreløbig beregning på baggrund af udgifterne til helhedspla-
nen. Der er således ikke er medregnet reguleringer som følge af afdelingens almindelige driftsudgifter. 
 
 
Lejemålet  

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              88 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.486 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: )              3764 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                      kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
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