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19.01.11 

Invitation til orientering om byggeriet af Sæby Strand 
 
 
Bedste forslag til byggeri af almene familieboliger på Strandkanten 1, Sæby 
 
Dommerkomiteen har over to dage vurderet 7 forslag til boligbebyggelse på Strandkanten 1 i 
Sæby og er nået frem til, at det bedste forslag er forslaget fra  
 
 
Entreprenør Arne Andersen Vrå A/S med rådgiverne 
 
C F Møller A/S, Aalborg 
Ingeniørfirmaet Brix & Kamp, Aalborg og 
Willy Rosseel´s tegnestue, Aalborg. 
 
 
Orienteringsmødet 
Frederikshavn Boligforening og entreprenør Arne Andersen Vrå A/S og rådgivere vil gerne præ-
sentere projektet og uddybe nedenstående oplysninger. 
 
 

Orienteringsmødet holdes: 
tirsdag den 25. januar, kl. 16.00  
i Harald Lunds Gade 15, Frederikshavn. 

 
 
Projektet har været meget omtalt på grund af beslutningen om, at nogle af boligerne 
skal være røgfrie. Frederikshavn Boligforening vil gerne uddybe, hvorfor denne beslutning er 
truffet, og hvilke konsekvenser beslutningen får for de kommende beboere, afdelingen og boli-
gerne.   
 
 
Boligantal og bebyggelse 
Projektet får 84 boliger i 4 rækker. De nordligste i 3 etager faldende til 2 etager mod vest og 
den sydligste række er kun i 2 etager af hensyn til indsigelser fra naboerne omkring indsigts-
forhold.  
 
 
Energiforhold 
Energiforbruget i boligerne er angivet til 26,9 kWh pr m2 pr år, men er reelt lavere, idet der i 
denne beregning ikke er indregnet nedsættelse som følge af, at byggeriet tilsluttes Sæby Var-
meværk.  
 
Boligerne har dermed et meget lavt energiforbrug og er i Energiklasse 1. De foreløbige vurde-
ringer er, at varmeforbruget i boligerne er under 250 kr. pr måned. 
 
 
Røgfrie, allergivenlige boliger. 
Boligforeningen har ønsket at imødekomme et behov for reelt allergivenlige boliger. For at op-
fylde dette er det nødvendigt, at der ikke ryges i boligerne, i opgange og på altaner og terras-
ser. Boligforeningen har foreløbig valgt, at der ikke må ryges i 24 boliger.  
 
 
Tilgængelighed 
Bebyggelsen får god tilgængelighed for gangbesværede og kørestolsbrugere både i boliger, 
fællesområder og udearealer, og der bliver nem adgang og kort til vand og strand. 
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Fakta om boligerne 
Boligerne er mellem 80 m² og 112 m². 
 
Der bliver 14 stk. 2 rums, 8 stk. 3 rums og 61 stk. 4 rums boliger. 
 
Anskaffelsessummen er på ca. 140 mio. kr.  
 
 
Boligbehovet 
Boligbehovet er dokumenteret ved boligbehovsundersøgelse primo 2009. 
 
 
Tidsplan 
Byggeriet opføres i 2 etaper med planlagt byggestart inden sommer 2011 og indflytning i for-
året 2012 og foråret 2013. 
 
 
Beliggenhed: 
Boligerne bygges på en del af udstykningen af Sæby Strand Camping, ca. 3 km fra Sæby cen-
trum og ca. 8 km til byskiltet i Bangsbostrand. 
 
En særdeles attraktiv beliggenhed ved Hedebo Camping med udsigt til vandet og stranden i de 
fleste boliger. 
 
 
Huslejen: 
Årlig husleje eksklusivt forbrug i gennemsnitsbolig på 93 m² er ca. 73.200 kr. svarende til 
6.100 kr. pr måned med et forventet varmeforbrug på under 250 kr. pr m2 pr måned. 
 
 
 
Frederikshavn Boligforening 


