Afdeling 12 – Stendalsvej 1-13
Afdeling 12 har en fin beliggenhed i Charlottehøjområdet. Lejlighederne er meget forskellige og har generelt store stuer.
Fra lejlighederne på den øverste etage er der udsigt over byen
og bugten. Der er gode friarealer med legepladser, tørrepladser og p-pladser.
I kælderen er der pulterrum og specielle rum til bl.a. cykler,
barnevogne.
Priseksempler inkl. vand og a conto varme:
1 vær. 33 m2 2.650 kr. pr. mdr.
2 vær. 63 m2 4.300 kr. pr. mdr.
3 vær. 90 m2 5.738 kr. pr. mdr.
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Afdeling 18 – Bogfinkevej 1-63
Afdelingen er en del af Frydenlundbebyggelsen fra 1969, som
er opført af fem boligforeninger. I 1991 blev hele Frydenlund
renoveret, hvor bl.a. facaderne gennemgik en omfattende
forandring; hvor altanerne blev lukket og lavet om til rummelige udestuer. Her er masser af grønne områder med plads
til aktiviteter.
Priseksempler inkl. vand og a conto varme:
1 vær. 38 m2 3.130 kr. pr. mdr.
2 vær. 72 m2 5.408 kr. pr. mdr.
3 vær. 88 m2 6.283 kr. pr. mdr.

201
boliger
Nyt billede kommer senere – se bort fra farvevalg

Genhusning
Som I blev varskoet om i sidste uge, skal jeres boliger
være ryddet og klar til den store renovering, der forventes at begynde den 1. juli.

• Hvis I fortryder og ønsker at gøre den midlertidige bolig permanent, skal vi have besked senest 1. oktober.
• Hvis I vælger midlertidig genhusning, får I flytningerne
betalt – både når I flytter ud og når I flytter tilbage.

Vi ved af erfaring, at nogle hellere vil benytte muligheden for at flytte permanent til en anden afdeling, i ste-

Permanent genhusning...

det for at vende tilbage, når renoveringen er overstået.

betyder, at I kan vælge en permanent bolig i en anden

Det er slet ikke nogen dum idé!

af Ringgårdens afdelinger. Her i folderen præsenterer vi

I forbindelse med en renovering, får beboerne i den

en række af Ringgårdens afdelinger, som ligger tæt på

berørte afdeling nemlig førsteret til en række andre bo-

jeres afdeling, men I har også fortrinsret til alle andre

liger i boligforeningen.

afdelinger i Ringgården.

at få til at gå op. Så derfor vil vi bede jer alle om at kontakte

For at imødekomme jeres ønsker bedst muligt vil vi bede

For at imødekomme jeres ønsker bedst muligt, er det

Marianne Engelbrekt Petersen i Ringgårdens udlejning.

jer om at tage stilling til, om I ønsker at genhusningen

vigtigt, at I har flere ønsker.

Marianne er jeres kontaktperson i hele renoveringsforløbet og

skal være midlertidig eller permanent, og vi vil meget

hun vil rådgive og vejlede jer.

gerne have jeres ønsker senest 1. april.

Marianne Engelbrekt Petersen

Vi vil snarest muligt sende yderligere materiale, der beskriver

Midlertidig genhusning...

E-mail: mep@bf-ringgaarden.dk

hvordan boligerne i afd. 1 bliver. Vi afventer dog endnu teg-

betyder, at I bor i en anden bolig i ca. 1 år, inden I ven-

har I ikke fortrinsretten, og skal søge på lige fod med

ninger fra arkitekterne.

der tilbage til en forvandlet bolig i afdeling 1.

andre beboere i Ringgården.

Kontakt Marianne
Ja, mulighederne er mange, men det er et kæmpe puslespil

Kontakt

Direkte tlf.: 88 30 30 54

• Hvis I vælger en ny permanent bolig, får I flytningen
betalt.
• Hvis I fortryder og ønsker at vende tilbage til afd. 1,

Afdeling 1 og 2
Vi har stoppet udlejningen i afd. 1, så beboerne i blok 1 har
mulighed for at blive genhuset i blok 5 og 6.
Priserne er som I måske ved:
Priseksempler (1 & 2) inkl. vand og a conto varme:
2 vær. 55 m2 2.945 kr. pr. mdr.
3 vær. 71 m2 3.748 kr. pr. mdr.

Afdeling 6 – P
 aludan Müllers Vej 73-87, Vilhelm Bergsøes Vej 33-47, Ambrosius Stubs Vej 5-9
og Peter Fabers Vej 37-47
Afdeling 6, der er opført fra 1949-54, er en del af Møllevangskvarteret. Afdelingen gennemgik en mindre renovering i år
2000, hvor der blev lavet ungdomsboliger i taglejlighederne.
Der blev lavet nye køkkener og alle installationer blev udskiftet.
Bebyggelsen har fine grønne områder med plads til leg og ophold.

Der er også mulighed for genhusning i naboafdelingen
afd. 2. Her er boliger og priser meget lig afd. 1.
142 & 54
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2 vær. 56 m2 2.805 kr. pr. mdr.

Priseksempler inkl. a conto varme og vand:
2 vær. 50 m2 3.401 kr. pr. mdr.
2 vær. 68 m2 5.152 kr. pr. mdr.
3 vær. 82 m2 5.798 kr. pr. mdr.

Afdeling 3 – kaserneboulevarden 14-28

Afdeling 8 – F
 uglesangs Allé 95-115, Ekkodalen 2-34,
Dybedalen 1-3 og 5-13 og Møllevangs Allé 151

3 vær. 71 m2

3.505 kr. pr. mdr.

Afdeling 3 er opført i 1943. Bebyggelsen, der ligger langs
gaden, er i to etager. Boliger i stueetagen har en lille forhave,
mens boligerne på førstesalen har en lille altan.

156
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Vi skal dog gøre opmærksom på, at flytteprocenten i afd. 3 er
meget lav, så det kan være svært at få en bolig i afdelingen.

Afdeling 8 består af et højhus, to store boligblokke og en lavere blok. Afdelingen omkranser et stort, dejligt grønt område.
Der er kort afstand til Storcenter Nord og til gode busforbindelser. Opgangene på Fuglesangs Allé og i højhuset er elevatorbetjente.

Priseksempler inkl. vand og a conto varme:
2 vær. 74 m2 4.697 kr. pr. mdr.
3 vær. 86 m2 5.381 kr. pr. mdr.

Priseksempler inkl. vand og a conto varme:
1 vær. 50 m2 3.090 kr. pr. mdr.
2 vær. 68 m2 4.053 kr. pr. mdr.
3 vær. 83 m2 4.923 kr. pr. mdr.

32
boliger

Afdeling 4 – silkeborgvej 9-17

Afdeling 10 – Paludan Müllers Vej 103-115

Afdeling 4 er etagebyggeri i fire etager fra 1945. Det er en lille
hyggelig afdeling med en central placering i byen med nem og
hurtig adgang til de rekreative områder ved Den Gamle By og
Århus bymidte. Afdelingen blev renoveret for 5 år siden, hvor
boligerne fik tidssvarende køkkener og badeværelser, og der
blev bygget ungdomsboliger på en ny penthouseetage.
Priseksempler inkl. a conto varme og vand:
2 vær. 67,3 m2 4.672 kr. pr. mdr.
3 vær. 78,3 m2 5.433 kr. pr. mdr.
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Afdeling 5 – Paludan Müllers Vej 41-71
Afdeling 5 er opført i 1945-46 og ligger i hjertet af Møllevangskvarteret. Afdelingen gennemgik en totalrenovering i 1998,
hvor lejlighederne fik nye køkkener og badeværelser.
Loftetagen blev bygget om til hyggelige taglejligheder med
skråvægge og kviste – med en formidabel udsigt.
Mellem rødstensblokkene er der smukke grønne områder med
plads til fælles hygge for de voksne og leg for børnene.
Priseksempler inkl. a conto varme og vand:
2 vær. 61,8 m2 3.512 kr. pr. mdr.
3 vær. 87,0 m2 5.546 kr. pr. mdr.
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Afdeling 10 er opført i 1957/58. Afdelingen ligger i udkanten af
Møllevangen og ud til Charlottehøj Torv.
Selvom afdelingen er opført i 1958, er boligernes indretning
tidssvarende med store praktiske spisekøkkener og store
badeværelser. Der vil også komme nye altaner i løbet af året.
Priseksempler inkl. vand og a conto varme:
1 vær. 37 m2 2.266 kr. pr. mdr.
2 vær. 70 m2 4.004 kr. pr. mdr.
3 vær. 81 m2 4.372 kr. pr. mdr.
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Afdeling 11 – N
 ordre Ringgade 81-87 og Skovvangsvej
162-184
Afdeling 11 ligger på Trøjborg tæt på Risskov og vandet. Byggeriet fra begyndelsen af 1960’erne er opført i gule mursten i
4 etager, og boligerne er af god standard med spisekøkken og
altaner i alle lejligheder.
Priseksempler inkl. vand og a conto varme:
1 vær. 42 m2 2.628 kr. pr. mdr.
2 vær. 77 m2 4.285 kr. pr. mdr.
3 vær. 86 m2 5.037 kr. pr. mdr.
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