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Køkkenrenovering - orientering og tilmelding 

 
Du har nu som beboer i Carlshøj B mulighed for at vælge at få nyt køkken, hvis du ønsker det - og 
har økonomi til den huslejestigning, som det medfører for dig. Det ekstraordinære afdelingsmøde 
den 23. november 2021 godkendte nemlig igangsætning af køkkenrenovering og ny procedure 
herfor. Dette fremgår af referatet fra mødet. 
 
Vedlagt er derfor tilmeldingsblanket, som du kan bruge, hvis du ønsker nyt køkken.  
 
Bemærk: Betaler du i forvejen af på et lån på et eksisterende køkken, kan du desværre ikke 
tilmelde dig en ny køkkenrenovering, før dit nuværende køkkenlån er betalt ud.  
 
 

Køkkenrenoveringen 
Vordingborg Køkkenet er blevet valgt. Den enkelte beboer, som ønsker nyt køkken, aftaler selv 
indretningen med Vordingborg Køkkenets rådgiver, og der er mange valgmuligheder.  
   
Dine valgmuligheder:  
 

 Fronter: kan vælges i en mat version og en blank version i de mest populære lyse farver 
hos Vordingborg Køkkenet  

 Greb: kan vælges mellem de mest poplære hos Vordingborg Køkkenet 

 Bordplade: kan vælges i laminat og mellem de mest populære hos Vordingborg Køkkenet 
 
Derudover er det op til den enkelte beboer, hvorvidt:  

 der skal monteres emhætte 

 der skal monteres stænkplade 

 hvor meget lys og hvor mange stikkontakter der ønskes 

 om køkkenvask og/eller køkkenarmatur skal skiftes 

 om gulvet skal fornys med linoleum  
 
Ønsker du et nyt køkken og tilmelder dig hertil, kan du i samarbejde med Vordingborg Køkkenets 
konsulenter indrette køkkenet for maksimum 120.000 kr. inkl. omkostninger. Alt over dette beløb 
afregner du som beboer selv direkte med Vordingborg Køkkenet.  
  
 

Hvad bliver min huslejestigning?  
Har du besluttet dig for et nyt køkken, betyder det en huslejestigning - en såkaldt 
forbedringslejeforhøjelse - for dig på mellem 520 og 630 kroner om måneden i 15 år, afhængig af 
køkkenstørrelse og dine valg.  
 
Afdelingen bidrager med 20 % af anskaffelsessummen, der som nævnt tidligere, maksimalt kan 
udgøre 120.000 kr. Det resterende beløb på 80 % omregnes til din forbedringslejeforhøjelse. 
 

Næste side  



 

Side 2 af 2 
 

Sådan gør du:  
 
 

 Udfyld og underskriv den vedlagte tilmeldingsblanket og aflever den på ejendomskontoret 
eller mail den til Almenbo. 
 

 Afvent information fra Almenbo, om at køkkenrenoveringen kan igangsættes.  

(Dette kan først ske, når antallet af lejemål, der ønsker køkkenrenovering, er kendt - og når 

Almenbo efterfølgende har modtaget Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse af 

renoveringen).  

 

 Herefter kontakter du selv Vordingborg Køkkenet for en aftale om at mødes. 

Kontaktoplysninger fremgår af tilmeldingsblanketten. 

 

 Efterfølgende modtager du og Almenbo et tilbud på det køkken, du har valgt i samarbejde 

med Vordingborg Køkkenet. Almenbo beregner din forbedringslejeforhøjelse, som sammen 

med aftalen om køkkenrenovering mailes til dig til underskrift. (Du modtager i mailen et link 

til digital underskrift med NemID/MitID. Har du ikke mail, klarer vi det på anden vis).  

 

 Almenbo meddeler Vordingborg Køkkenet, at du har underskrevet køkkenaftalen, 

hvorefter Vordingborg Køkkenet sammen med dig aftaler tidspunkt for igangsætning. 

 
Når Almenbo modtager faktura på det nye køkken, sættes forbedringslejeforhøjelsen, altså din 

huslejestigning, på din kommende huslejeopkrævning. Når køkkenet er betalt færdigt efter 15 år, 

fjernes forbedringslejeforhøjelsen på huslejeopkrævningen. Flytter du før de 15 år, overtager ny 

lejer forbedringslejeforhøjelsen. 

 

Tilmelding 
Udfyld og underskriv den vedlagte tilmeldingsblanket og mail den til almenbo@almenbo.dk eller 
læg den i ejendomskontorets postkasse, Lyngvej 28, senest den tirsdag den 4. januar 2022.  
 
Tilmeldingen er bindende på det tidspunkt, hvor du har underskrevet selve køkkenaftalen. 
 

 
Har du spørgsmål? 
Så kan du sende en mail til almenbo@almenbo.dk med oplysning om dit telefonnummer. Du vil 
efterfølgende blive ringet op af en medarbejder fra Almenbo. 
 

Med venlig hilsen 

Almenbo 

 

NB: På Almenbos hjemmeside www.almenbo.dk under din boligafdeling kan du finde et billede af 

et standardkøkken, som er det køkken, der opsættes i flyttelejligheder, hvor køkkenet er nedslidt 

(under beboere > boligafdelinger Carlshøj B). 
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