
27 Marts 1998

Grun de jer foren in gen STORHØJ

tyN  arf

Kloak re nover ing
Her med det sup ple ren de ma te ri a le til be lys ning af de øko no mi ske for hold ved den fore -
stå en de klo a kre no ve ring, som lo vet i ind kal del sen til den eks tra or di næ re ge ne ral for sam -
ling tirs dag den 24. marts 1998 kl. 19.30 i sog ne hu set.

Ud dy ben de spørgs mål kan til en hver tid ret tes til ud val gets med lem mer.

Det er me get vig tigt, at så man ge som mu ligt mø der frem til den ne af stem ning. Skul le man
imid ler tid være for hin dret, er det mu ligt at af le ve re fuld magt til et af be sty rel ses med lem -
mer ne.

Med ven lig hil sen 
5- mands- ud val get,

An ders Fær ge mand Høy er, B11,

Aage Jør gen sen, B2,

Hen rik Munk Eb be sen, K10,

Jens Birk Lau rid sen, Æ3,

Pal le Eli Jen sen, M6.
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Grund ejer for enin gen Stor højs ge ne ral -
for sam ling den 25. fe bru ar 1998 be slut te -
de at re no ve re for enin gens pri va te klo -
akan læg og ef ter føl gen de over dra ge an -
læg get til kom mu nen. Ge ne ral for sam lin -
gen ned sat te et 5- mands- ud valg til un der -
sø gel se af de øko no mi ske for hold ved re -
no ve rin gen.

Ud val get skul le af kla re fire punk ter:

1. Kan ud gif ter til re no ve rin gen in de -
fry ses i bo li ger ejet af pen si o ni ster
uan set even tu elt til skud fra grund -
ejer for enin gen?

2. Kan der ydes kom mu ne ga ran te ret
lån til dæk ning af ud gif ter til re no ve -
rin gen uan set even tu elt til skud fra
grund ejer for enin gen?

3. Kan de en kel te grund eje re mod ta ge
til skud fra for enin gen af den ka pi tal, 
der gen nem åre ne er sat til side net -
op til re no ve ring af klo ak, uden
skat te mæs si ge kon se kven ser?

4. Hvad ko ster de to mo del ler for fi -
nan sie ring, som kom mu nen rid se de
op (mo del A og mo del B)?

Ad 1: 

Ja, Ejen doms be skat nings kon to ret in te -
res se rer sig ikke for even tu el le til skud (de
tje ner jo gode, og sik re, pen ge på at in de -
fry se).

Ad 2:

Ja, der kan dog ikke gi ves lån stør re end
den til send te reg ning.

Ad 3:

Ja, iføl ge per son lig hen ven del se til År hus
Skat te væ sen – der er tale om al le re de be -
skat te de pen ge!

Ad 4:

Fi nan sie ring  (alle be løb i det te skrift er
incl. moms):

Kom mu nens re præ sen tan ter præ sen te -
re de som nævnt to for skel li ge mo del ler til
hånd te ring af re no ve rings ar bej det (se
ved lag te ma te ri a le).

Det te ma te ri a le rum mer en væ sent lig
fejl. Iføl ge ma te ri a lets mo del A, pkt. 4 for -
de les til slut nings bi dra get ef ter ma tri ku -
lært grund are al, så sto re grun de skal be ta -
le mere end små grun de. Det  er ikke
kor rekt.

Ud val get har ef ter mø det ret tet hen ven -
del se både til Mil jø kon to ret og til kom mu -
nens ju rist på om rå det for at få be kræf tet
den ne re gel. Den ne re gel vil le nem lig be -
ty de at kom mu nen kom til at bære en del
af reg nin gen, ef ter som det mak si ma le be -
løb, der må op kræ ves pr. grund, er
34.219 kr. Ni af vore grun de vil le bry de
den ne græn se, og kom mu nen kun ne der -
for se frem til at be ta le en an del på
153.000 kr. af den to ta le sum.

Beg ge de oven nævn te in stan ser har
over for os nu be kræf tet, at reg nin gen for -
de les li ge ligt blandt ma trik ler ne, da vi
lig ger i land zo ne. (mo del A pkt. 4 gæl -
der alt så kun i by zo ne, og der med ikke for
Stor høj)

Føl gen de er de re el le mo del ler, 
vi kan væl ge blandt:

Mo del A:
Kom mu nen som en tre pre nør, over slags -
pris: 1.252.125 kr., der for de les li ge ligt
blandt grund ejer ne. Kom mu nen op kræ -
ver til slut nings bi drag di rek te hos den en -
kel te grund ejer og fore står ad mi ni stra ti on
og til syn.

Oplæg 
til af stem ning på eks tra or di nær ge ne ral for sam ling den 24. marts 1998
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Mo del B:
Grund ejer for enin gen som en tre pre nør,
hvor ved vi spa rer 10% ad mi ni stra ti ons bi -
drag til kom mu nen ved selv at ad mi ni stre -
re ar bej det, over slags pris: 1.138.295 kr.
For enin gen står selv for til syn med ar bej

det, for ind dri vel se af pen ge ne, og af reg -
ner di rek te med klo ak me ste ren.

Det føl gen de ske ma gi ver et over blik
over de øko no mi ske for skel le på de to
mo del ler:

Model A Model B

En tre prisen (overslag) 1.252.125 1.138.295

Brut to pris pr. grund ved 66 grunde 18.972 17.247

Grun de jer foren in gen råder over ca. 264.000 kr. 

til kloak re nover ing, hvil ket kan bidrage 

med 4.000 kr. pr. grund - 4.000 - 4.000

Netto pr. grund 14.972 13.247

Væl ger vi mo del B, spa rer vi alt så
113.830 kr. hvil ket er 1.725 kr. pr. grund.
Væl ger vi der i mod mo del A slip per vi for
det ad mi ni stra ti ve be svær, til syn med ar -
bej det, samt ind dri vel se af pen ge ne hos
grund ejer ne.

På den eks tra or di næ re ge ne ral for sam -
ling skal stem mes om, hvil ken af de to
mo del ler vi vil væl ge, samt hvor dan for -
enin gens op spa re de mid ler skal an ven des 
i for bin del se med re no ve rin gen.
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ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING

Fæl les, pri vat klo akan læg
Stor høj

Eventuel of fent lig over ta gel se

Repa ra tioner
Antal Art

7 NO- - DIG

55 Op gravnin ger

(ud skift ning /omkring støbning af rør)

3 Rod skær in ger 

2 Spul ing 

20 Repa ra tion af brønd 

Evt. of fent lig over ta gel se af fæl les, pri vat klo akan læg på Stor høj
Øko no misk over slag

Repa ra tion, lednin ger 642.000,00 kr

Repa ra tion, brønde 80.000,00 kr

l alt, repa ra tioner 722.000,00 kr

An still ing 20.000,00 kr

Ufo rud sete udgif ter, 20% 148.400,00 kr

Tilsyn, 5% 37.100,00 kr

Ad min istra tion, 10% 74.200,00 kr

Om kost nin ger, i alt 1.001.700,00 kr

Om kost nin ger pr. par cel (li ge ligt for delt v/ 66 par cel ler):    15.200,00 kr.

Alle be løb ekskl. moms

Det skal be mær kes, at ud gif ter til er stat nin ger ikke er med ta get i pri sen.

Ud skre vet den 11, fe bru ar 1998
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l. Grund ejer for enin gen be slut ter om den øn sker, at klo akan læg get
skal over ta ges. Hvis nej: Sa gen af slut tes, der vil ikke være no gen
ud gif ter for grund ejer ne. Hvis ja: Der ud ar bej des et spil de vands -
plan til læg

2. Spil de vands plan til læg get frern læg ges of fent ligt i 8 uger. Til læg get
god ken des af By rå det (Ma gi stra tens 2. af de ling)

3. Sa ne rin gen kan igang sæt tes ef ter en ten mo del A el ler mo del B

Model A: År hus kom mune for estår san er in gen 
· Mil jøk on toret ind hen ter un derhånds bud hos 2 en tre prenører.

· Mil jøk on toret for estår ud førel sen af san er in gen.

· Op kræver tilslut nings bidrag på grund lag af de fak tiske om kost nin ger.

· Tilslut nings bidrag for de les efter ma trikulært grundareal.

· Mu lighed for kom mu ne garanteret lån.

· Mu lighed for "in de frysn ing" af lånet (pen sion is ter).

Mo del B: Grund ejer for enin gen fore står sa ne rin gen
· På grund lag af det udar bejd ede san er ings forslag (krav) ret ter grun de jer foren in gen

hen ven delse til en en tre prenør.

· Grun de jer foren in gen for estår san er in gen.

· Grun de jer foren in gen afreg ner di rekte med en tre prenøren.Å

· År hus Kom mune syner og godken der san er in gen.

· Udgif ter kan for de les efter eget øn ske.

· Der be tales ikke admini stra tionsbidrag (10%)

MIL JØ KON TO RET TE LE FON 8940 4403

SIL KE BORG VEJ 260 TE LE FAX 8940 4520

8230 ÅBY HØJ

ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING
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Til be ta ling af klo ak bi drag gi ver
Be ta lings ved tægt for klo ak for sy -
ning i År hus Kom mu ne/lov giv -
nin gen føl gen de mu lig he der for
lån el ler til skud:

Lån i bank el ler spa re kas se med
kom mu ne ga ran ti
År hus kom mu ne yder kom mu ne ga ran ti i
ind til 15 år for lån i bank el ler spa re kas se til 
be ta ling af klo ak bi drag. Det te sker ef ter
Be ta lings ved tægt for klo ak for sy ning.

Kom mu ne ga ran ti ydes kun på føl gen de
be tin gel ser:

· bidra get skal være over 1.000 kr.

· lån tager skal være ejer af ejen dom -
men.

· brut tor en ten må ved lånets opret telse 
høj est udgøre 12,75% p.a. med kvar -
tals vis ren te til skriv ning

· lånet må ikke over stige det beløb,
som står på giro indbetalingskortet.

Øn sker De at op ta ge lån med kom mu -
ne ga ran ti, skal De gå til De res bank el ler
spa re kas se. De skal med brin ge den ne ori -
en te ring samt gi ro ind be ta lings kor tet.

Når De har un der skre vet lå ne do kur -
nen tet, sen der pen ge in sti tut tet det te til:
Mil jø kon to ret, Sil ke borg vej 260, 8230
Åby høj.

På lå ne do kur nen tet skri ves gi ro ind be -
ta lings kor tets bet.art og ident- - nr.

Kan De ikke opnå en brut to ren te på
12,75% i De res bank el ler spa re kas se, kan 
År hus Kom mu ne an vi se et pen ge in sti tut,
hvor De uan set De res ban ken ga ge men ter 
i øv rigt, kan få et lån til mak si mal ren ten.

Spørgs mål kan ret tes til
as si stent Lene S. Hel bo 
Mil jø kon to ret, 
tlf. nr. 8940- - 4532.

Lån (in de frys ning af ejen doms -
skat ter m.v.).
År hus Kom mu ne har mu lig hed for at yde
lån til be ta ling af klo ak bi drag. Det te sker
ef ter Lov nr. 202 af 18. maj 1982 (Lov om
lån til be ta ling af ejen doms skat ter).

Lån gi ves som ho ved re gel til grund eje -
re, der er fyldt 65 år, el ler får ud be talt so -
cial pen si on, del pen si on el ler mod ta ger
ef ter løn. Der ydes ikke lån til be ta ling af 
klo ak bi drag for ube byg ge de grun de.

Nær me re op lys ning om be tin gel ser ne for
at få lån fås ved hen ven del se til 

over as si stent Inge K. Niel sen, 
Ejen doms be skat nin gen, 
Knud ris ga de 5, 
8100 År hus C, 
tlf. 8940- - 4285.

Bo lig støt te 
(bo lig ydel se til pen si o ni ster).
For pen si o ni ster, der bor i ejer bo lig, er der
mu lig hed for at få bo lig ydel se. Dels som
til skud, dels som lån. Det te sker ef ter Lov

Ori en ter ing om mu lighe der for lån el ler 
til skud til be taling af  kloak bidrag

Mil jø kon toret, År hus

ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING
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nr. 376 af 6. juni 1991 (Lov om in di vi du el
bo lig støt te).

Om der kan fås bo lig ydel se af hæn ger af 
for hol det mel lem bo lig ud gif ten (ejen -
doms skat ter m.v. og ter mins ydel ser) og
ind kom sten.

En pen si o nist kan ikke både få lån af År -
hus Kom mu ne til be ta ling af ejen doms -
skat ter/klo ak bi drag og mod ta ge bo lig -
ydel se.

Spørgs mål om ydel se af bo lig støt te kan
ret tes til 

Bo lig støt te kon to ret, 
Skt. Cle mens Torv 10, 
8000 År hus C, 
tlf. 8940- 2000.

Ønsker De at be nyt te en af mu lig he der -
ne for lån el ler til skud, skal De se nest 10
dage ef ter, at De har mod ta get gi ro ind be -
ta lings kor tet ret te hen ven del se som be -
skre vet un der de en kel te mu lig he der.

Spørgs mål ved rø ren de 

be reg ning af bi drag: In ge ni ør Per Ku dahl 
tlf. 8940-4556 
In ge ni ør Inge Halkjær Jen sen 
tlf. 8940- 4557

be ta ling af bi drag: As si stent Lene S. Mel bo 
tlf. 8940-  4532

MIL JØ KON TO RET TE LE FON 8940 4403

SIL KE BORG VEJ 260 TE LE FAX 8940 4520

8230 ÅBY HØJ

ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING
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Dagsorden (ifølge vedtægtemes §8):

a) Valg af diri gent
b) For man dens be ret ning
c) Frem læg gelse af det re vid erede regnskab til godken delse
d) Ud val ge nes be ret nin ger
e) Ind komne forslag
f)  Frem læg gelse af budget, fastsæt telse af kon tin gent,
    ind meldelses ge byr og frigørelses beløb
g) Valg af tre be sty relses med lemmer (på valg: Karen, An ders & Børge)
h) Valg af re vi sor og re vi sor sup pleant (Mo gens Eskild sen & Steen Mik kel sen)
j)  Nedsæt telse af ar bejd sud valg
k) Even tu elt

Ind kal delse til
gen er al for sam ling i

Storhøj Be boer foren ing

af hol des fre dag den 17. april 1998 kl. 19.30

i Mår slet Sog ne hus


