Spørgsmål som blev besvaret til informationsmødet den 24. april 2019
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Kan man få tildelt en par-bolig til singler?
Par har fortrinsret til de store boliger.
Hvordan sker fordelingen i forhold til alder?
Vi fordeler som udgangspunkt boligerne efter 40% til 50-65 år, 40% til 65-75 år og 20% til 75+.
Hvad hvis man som par er i forskellige aldersgrupper?
Vi tildeler efter den yngstes alder.
Er husdyr tilladt?
Kun i stuelejligheder med egen indgang direkte fra friarealerne. Husdyr er ikke tilladt i fællesrummene.
Hvornår begynder de kommende beboere at ”skabe” fælleskabet?
Vi inviterer til første beboerarrangement i august.
Hvordan ser det ud i forhold til parkering og kælderrum?
Der er 60 p-pladser til hele bebyggelsen. De er forbeholdt til beboerne. Der er kælder under hele
bebyggelsen. Alle har kælder/depotrum. Der er også cykelparkering i kælderen.
Der er cykelparkering i alt 160 pladser fordelt på terræn og i p-kælder.
Er der altan i alle boliger?
Nej. Der er altan til nogen boliger og fælles altangang til nogen boliger samt udgang til lille privat
terrasse til lejlighederne i stueetagen.
Er der handicapvenlige boliger? Hvor mange?
Der er to handicapegnede boliger.
Er der plads til vaskemaskiner og opvaskemaskiner i boligerne?
Opvaskemaskiner er del af køkkenet. Der er forberedt for vaskemaskiner livsstilsboligerne. De
almindelige lejligheder har vaskesøjler.
Forventes det at man har ansvaret for driften og rengøringen i fællesrummene?
Drift og rengøring i fællesrummene er indeholdt i huslejen.
Er der taget hensyn til at vandstanden stiger?
Ja.
Hvornår kan man se lejlighederne?
Prøveboligerne er klar 16. august.
Solceller? Hvordan fordeles ”udbyttet”?
Ja der er solceller. ”Udbyttet” går til fællesarealer og installationer.
Køkkener: hvilke hårde hvidevarer er med? Er det induktion
Det er AEG hvidevare som er valgt. Køkkenerne er valgt i to farver enten sorte eller hvide. Bordpladen
er massiv 5 mm rustfri stål bordplade. Der er opvaskemaskine, induktion og indbygningsovn.
Er der gulvvarme?
Ja i boligerne.
Hvem betaler udgifterne til strøm i fællesrummene?
Det er med i lejen.
Hvad er lejeprisen på de almindelige boliger og rækkehuse? Hvornår åbner ventelisten på disse?
Ventelisten åbner efter sommerferien og lejeprisen er ikke fastsat endnu.
Har beboerne fra de almindelige boliger adgang til fællesarealer i livsstilsboligerne?
De har adgang til terrassen ud for gæstelejlighederne. De har også adgang til gæstelejlighederne.
Kan man stå på venteliste til 50+ samtidig med at man bor i de almindelige boliger?
Ja.
Kan man risikere at blive smidt ud af par-boligen hvis ens bedre halvdel dør eller man bliver skilt?
Nej.

