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September 2021 

Vorup Boulevard  28 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 Vorup Boulevard  28 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.193 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.597 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  28 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 Vorup Boulevard  28 St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  2.166 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     3.339 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  28 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 Vorup Boulevard  28 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.193 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.597 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  28 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 Vorup Boulevard  28 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  2.143 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     3.339 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  28 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 Vorup Boulevard  28 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.193 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.597 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  28 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 Vorup Boulevard  28 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  2.143 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     3.339 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  30 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 Vorup Boulevard  30 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.051 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.397 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  30 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 Vorup Boulevard  30 St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.604 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.997 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  30 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 Vorup Boulevard  30 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.051 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.397 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  30 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 Vorup Boulevard  30 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.604 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.997 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  30 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 Vorup Boulevard  30 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.051 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.397 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  30 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 Vorup Boulevard  30 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.604 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.997 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  32 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 Vorup Boulevard  32 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              78 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.356 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              78 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.678 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  32 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 Vorup Boulevard  32 St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.464 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  32 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 Vorup Boulevard  32 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.356 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.678 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  32 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 Vorup Boulevard  32 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.464 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  32 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 Vorup Boulevard  32 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.356 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.678 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  32 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 Vorup Boulevard  32 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.464 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  34 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 Vorup Boulevard  34 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.468 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  34 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 Vorup Boulevard  34 St. Th. 

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

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.813 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 

Vorup Boulevard  34 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 Vorup Boulevard  34 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.468 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  34 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 Vorup Boulevard  34 1. Th. 

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

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.813 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 

Vorup Boulevard  34 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 Vorup Boulevard  34 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.468 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  34 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 Vorup Boulevard  34 2. Th. 

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

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.813 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 

Vorup Boulevard  36 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 Vorup Boulevard  36 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.193 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.597 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  36 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 Vorup Boulevard  36 St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  2.143 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     3.339 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  36 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 Vorup Boulevard  36 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.193 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.597 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  36 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 Vorup Boulevard  36 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  2.143 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     3.339 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  36 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 Vorup Boulevard  36 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  6.193 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 5)              110 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     7.597 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  36 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 Vorup Boulevard  36 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  2.143 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 1)              39 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     3.339 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  38 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 Vorup Boulevard  38 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              90 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.051 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              90 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.397 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  38 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 Vorup Boulevard  38 St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.604 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.997 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  38 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 Vorup Boulevard  38 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.051 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.397 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  38 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 Vorup Boulevard  38 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.604 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.997 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  38 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 Vorup Boulevard  38 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.051 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              90 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.397 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  38 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 Vorup Boulevard  38 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  5.604 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 4)              100 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     6.997 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  40 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 Vorup Boulevard  40 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.356 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.678 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  40 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 Vorup Boulevard  40 St. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.479 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  40 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 Vorup Boulevard  40 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              78 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.356 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 2)              78 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.678 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  40 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 Vorup Boulevard  40 1. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.464 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  40 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 Vorup Boulevard  40 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.356 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              78 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.678 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  40 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 Vorup Boulevard  40 2. Th. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.464 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  42 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 Vorup Boulevard  42 St. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.468 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  42 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 Vorup Boulevard  42 St. Th. 

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

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.813 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 

Vorup Boulevard  42 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 Vorup Boulevard  42 1. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.468 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  42 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 Vorup Boulevard  42 1. Th. 

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

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.813 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 

Vorup Boulevard  42 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 Vorup Boulevard  42 2. Tv. 

Før renovering 
Den nuværende boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2 

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.468 kr. /md.  

Efter renovering 
Den fremtidige boligs bruttoareal: (antal vær: 3)              80 m2  
Den fremtidige, omtrentlige husleje – i 2021/2022-tal:                                                                     5.798 kr./md.  
 
OBS: Huslejen indekseres hvert år. 
 
 
 
  



 

 
 

 
September 2021 

Vorup Boulevard  42 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 Vorup Boulevard  42 2. Th. 

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

Den nuværende husleje – i 2021/2022-tal:                                                                                  4.813 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. 
 
 
 
 


