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Har du brug for et nyt køkken eller badeværelse? 

Du har nu mulighed for at betale det over huslejen 

 

Det er blevet vedtaget på beboermødet i din afdeling, at du som beboer 

kan få et nyt køkken eller bad mod en lejestigning. Ordningen kaldes kol-

lektiv råderet. Håndværker- og materialeudgifterne må højest være 

100.000 kr. på køkken og 180.000 kr. på badeværelse.  

 

Tilmelding til ordningen er frivillig. Din husleje ændrer sig derfor kun, 

hvis du tilmelder dig.  

 

OBS hvis der i din bolig allerede er lavet forbedringer via kollektiv råderet 

kan det have betydning for hvad og hvor meget du må lave af forbedrin-

ger. F.eks. kan der ikke laves nyt køkken, hvis der allerede betales af på 

dette over huslejen. 

Du kan spørge om dette ved at ringe til Mikkel Dam på telefon: 33631287 

eller på mail: cmd@kab-bolig.dk 

 

Hvad du skal gøre 
Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed skal du gøre følgende: 

 

1. Send vedlagte blanket til Mikkel Dam i KAB senest den senest den 

1/9-2021 

2. Indhent tilbud fra Totalentreprenør(gerne flere) 

3. Beslutte dig for hvilket firma du vil bruge og send deres tilbud til 

Ejendomskontoret for godkendelse 

4. Acceptér huslejeberegningen som du får tilsendt fra KAB 

5. Arbejdet sættes i gang, og husk at det skal være færdiggjort senest 

den 28/2-2022 

6. Når dit køkken/badværelse er færdigrenoveret, aftales der afleverings-

forretning med dig, rådiveren/driften og totalentreprenøren. Det er to-

talentreprenøren, der indkalder til dette 

 

Hvad bliver din nye husleje 

Huslejestigningen udregnes i forhold til prisen på dit køk-

ken/badeværelse. Der ydes et tilskud på 20.000 kr. til moderniseringen via 

egen trækningsret (dog maks. 35 % af entreprisesummen), hvilket bereg-

nes med i den skønnede huslejeberegning, efter modtagelse af tilbuddet 

på dit køkken eller badeværelse. Der er et tillæg på 6250 kr. til rådgi-

ver(tekniker) i forhold til badeværelser. Lånet betales over 15 år. Vær op-

mærksom på, at lejestigning kan få indflydelse på beregning af boligstøtte 

Til beboerne i Baunevangen  

 

 

 

 

Hvidovre 
Boligselskab 

Vester Voldgade 17 

1552 København V 
 

T  33 63 10 00 

F  33 63 10 01 
 

kab@kab-bolig.dk 

www.kab-bolig.dk 
 

CVR. nr. 56 81 59 10 

 

Telefonisk henvendelse 

Man-ons 09.00-15.30 

Torsdag 10.00-18.00 

Fredag 09.00-13.00 

  

Personlig henvendelse 

Man-ons 10.00-14.30 

Torsdag 10.00-18.00 

Fredag 10.00-12.00 

 

Kontaktoplysninger 

Mikkel Dam 

Konsulent 
 

T  33 63 12 87 

cmd@kab-bolig.dk 

 

 

3. juni 2021 
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(boligsikring/boligydelse). Du får huslejestigning ca. 3-5 måneder efter dit 

badeværelse/køkken er færdigrenoveret. Når Hvidovre Boligselskab har 

optaget lån, vil du blive varslet om den endelige huslejestigning 

Se eksempler på hvad en modernisering kan koste i huslejetillæg i vedlag-

te vejledning. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til, at henvende dig til Mikke Dam på 

telefon: 33631287 eller på mail: cmd@kab-bolig.dk 

 

EKSEMPLER PÅ HUSLEJEBEREGNING 
 

Din huslejestigning afhænger af hvor stort et beløb du forbedrer for. Du 

vil i første omgang betale en skønnet månedlig huslejestigning. Når alle 

beboere, der ønsker at bruge kollektiv råderet har foretaget deres forbed-

ringer, optager din afdeling et fælles lån og din endelige huslejestigning 

kan beregnes. Huslejestigningen bortfalder efter 15 år.  

 

Vær opmærksom på, at der er et engangsgebyr på 369 kr. i forbindelse 

med den første opkrævning af den nye husleje.  

 

Udgifter for 80.000 kr.  
Hvis der moderniseres for 80.000 kr. i 

håndværker- og materialeudgifter, vil 

det betyde et tillæg i huslejen på ca. 429 

kr. pr. måned over en 15-årig periode. 

 

 

 

 

Udgifter for 100.000 kr.  
Hvis der moderniseres for 100.000 kr. 

(det maksimale beløb for køkkenmo-

dernisering)  i håndværker- og materia-

leudgifter, vil det betyde et tillæg i hus-

lejen på ca. 571 kr. pr. måned over en 

15-årig periode. 

 

 

Udgifter for 180.000 kr.  
Hvis der moderniseres for 180.000 kr. 

(det maksimale beløb for badeværel-

sesmodernisering) i håndværker- og 

materialeudgifter, vil det betyde et til-

læg i huslejen på ca. 1185 kr. pr. måned 

over en 15-årig periode.  
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HUSK at undersøge om der tidligere er foretaget forbedringer i din bolig 

via kollektiv råderet, da det kan have betydning for meget du må forbedre 

for, eller om du må få foretaget en renovering. 

 

BETINGELSER FOR BRUG AF KOLLEKTIV RÅDERET 
 

For at sikre en ensartet kvalitet har bestyrelsen vedtaget nogle betingelser i 

forhold til udformningen og materialevalget, som du skal opfylde. Disse 

betingelser kan du læse i vedlagte breve ” Forudsætninger for kollektiv 

råderet Badeværelser og Forudsætninger for kollektiv råderet Køkken”.  

 

HUSK at give brevet videre til de firmaer du indhenter tilbud fra. 

Arbejdet skal udføres i en totalentreprise og det anbefaledes at du indhen-

ter tilbud fra mindst 2 firmaer, for at sikre den bedst mulige pris. 

 

Valg af totalentreprenør 
Afdelingsbestyrelsen og KAB har undersøgt forskellige firmaer for at fin-

de nogle gode samarbejdspartnere, der kan udføre arbejdet på fornuftig 

vis og til den rette kvalitet. Da KAB i forvejen har erfaring og i nogle til-

fælde rabataftaler med nedennævnte firmaer, har Hvidovre Boligselskab 

valgt at disse firmaer skal bruges til køkken og badeværelsesmodernise-

ringen: 

 

Ved køkken:  

 

− Vordingborg Køkkenet A/S - Erhvervsafdeling, Region Hovedstaden, 

Hermods Allé 6, 2600 Glostrup, tlf. 36 15 15 21  

 

− HTH København A/S, Erhverv, Hovedvejen 211-217, 2600 Glostrup,   

tlf. 43 25 80 20 

 

 

Ved badeværelse 

 

− HRH Totalentreprise Torben Hansen  Herstedøster skolevej 16, Al-

bertslund. tlf. 24 69 69 30 

 

− Murer- & Entreprenørfirmaet Kim Skovgaard Hansen, Kim Skov-

gaard, Vindrosen 6, 4760 Vordingborg tlf. 40 51 08 77 

 

Flere af firmaerne giver rabat på produkter til KAB’s beboere. Derfor skal 

du huske at fortælle, at du kommer fra KAB – både for at få rabat men 

også for at få den rette betjening. Læs mere om rabatterne i de vedlagte 

forudsætninger. Husk også at ringe i forvejen for at aftale tid. 
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På ejendomskontoret og afdelingens hjemmeside (baunevang.dk) kan du 

finde afdelingens råderetskatalog, vedligeholdelseskatalog og regler om 

installation af hårde hvidevare. Ejendomskontoret kan kontaktes i normal 

åbningstid. 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Dam 

Driftskonsulent 



    
 

 

 

5/5 

ANSØGNING OM BRUG AF KOLLEKTIV RÅDERET 
 

Send ansøgningen til 

KAB 

Att. Mikkel Dam 

Vester Voldgade 17 

1552 København V 

 

Eller på mail: cmd@kab-bolig.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRISTER 

• Indsend ansøgningen senest den 1 september 2021 

• Indsend tilbuddet senest den 1. januar 2022 

• Indsend den underskrevne huslejeberegning senest 14 dage fra den dato der står på den husleje-

beregning du modtager. 

• Arbejdet skal være afsluttet og synet senest den 28 februar 2022 

 

Evt. lejemålsnummer: Navn: 

 

 

Adresse: Telefonnummer: 

 

 

E-mail: Ved oplysning af e-mail, kan vi håndtere din sag hurtigere og nemmere. 

 

 

Jeg ønsker at modernisere følgende: F.eks. køkken, bad 

 


