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Aabenraa, Kolstrup BF, afd. 15 Hørgård v/ Salus

På vegne af Kolstrup Boligforening har vi udarbejdet dette notat for at redegøre for overskridelsen på Kolstrup
Boligforening, afdeling 15, Hørgård og Frueløkke før vi fremsender skema B-ansøgning om støtte for
gennemførelse af den fysiske helhedsplan.
Licitationsresultat:
Renovering af Kolstrup afd. 15 er udbudt som en hovedentreprise med tildelingskriteriet billigst bydende.
Den 29. september 2014 blev der afholdt licitation, Hanson og Knudsen afgav den laveste pris på
198.584.416,25 kr. inkl. moms.
Anlægsbudget:
Anlægsbudgettet skema A er udarbejdet efter indeks 128,14, 2. kvartal 2012. Vi har i efterfølgende afsnit
indsat beregning af det indekseret anlægsbudget for de støttede arbejder til indeks 132,8 2. kvartal 2014.
Overordnet overholder skema B budget og er på håndværkerudgifter endda noget under det forventede
budget. Til vinterforanstaltninger er der dog afsat lidt mindre end normalt.
Skema B afviger dog på et punkt væsentligt fra det indekserede skema A, under punktet genhusning.
Det skyldes, at Kolstrup Boligforening har været nød til at revurderer dette punkt.
Da erfaring og en gennemgang af de seneste sager i boligadministrationen viser, at der i de tidligere sager
har været afsat alt for få midler til genhusning.
Sagen er allerede i dag belastet af, at udlejningen af lejligheder er og i noget tid har været svær.
Siden tilsagnet er givet til sagen, har der været en forhøjet fraflytning og det har efterladt et stort antal
tomme lejligheder i afdelingen.
De mange tomme lejligheder, samt det lange sagsforløb efterlader derfor, desværre en meget stor
omkostning til genhusning.
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