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LÅN VIA DEN KOLLEKTIVE RÅDERET 

AFD.1 Lån til køkken  kr. 50.000,- 

 Tilskud til køkken  kr.   6.000,-       I alt kr. 56.000,- 

 Lån til bad   kr. 50.000,- 

Afd.3 Lån til køkken  kr. 50.000,- 

Afd.4-6-8 Lån til køkken  kr. 60.000,- 

 Lån til bad  kr. 50.000,- 

Afd.5 Lån til køkken   kr. 50.000,- 

 Ej lån til bad, men tilskud kr. 10.000,- 

Afd.7 Lån til køkken   kr. 50.000,- 

 Lån til bad  kr. 25.000,- 

 Tilskud til bad  kr. 10.000,-       I alt kr. 35.000,- 

Afd.9 Lån til køkken  kr. 60.000,- 

 Tilskud til køkken  kr.   5.500,-       I alt kr. 65.500,- 

 Lån til bad  kr. 60.000,- 

 Lån til stuedør mv.  kr. 50.000,- 

Afd.11 Lån til køkken  kr. 75.000,- 

 Lån til bad  kr. 50.000,- 

Afd.13 Lån til køkken  kr. 50.000,- 

 Lån til bad  kr. 50.000,- 

Afd.14 Lån til køkken  kr. 50.000,- 

 Lån til bad  kr. 50.000,-  

Afd.15 Lån til køkken  kr. 65.000,- 

Afd.20 Lån til køkken  kr. 50.000,- 
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Aftaler omkring etablering af køkken 

Afdeling: El:  VVS:  Andet: 

Nørreparken Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• 3 stikkontakter.  

• HPFI-relæ 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Vi bruger vores egen 

VVS. Madsen 

Afdelingen betaler: 

• 1 stålvask 

• 1 køkkenarmatur 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Murer: Marcussen 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 

Falkenborghus og 

Nøresvinget 

Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• 3 stikkontakter 

• HPFI-relæ 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

Vi bruger vores egen 

VVS. René R 

Afdelingen betaler: 

• Montering af vask 

og 

blandingsbatteri 

• Kan få udleveret 

et blandingsbatteri 

af varmemesteren 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 
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skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Rugskellet og 

Markleddet 

Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• HPFI-relæ 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Vi bruger vores egen 

VVS. René R 

Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 

Falkenborgvej Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• 3 stikkontakter 

• HPFI-relæ 

Vi bruger vores egen 

VVS. René R 

Afdelingen betaler: 

• Kan få udleveret 

et blandingsbatteri 

af varmemesteren 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 
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Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

 

 

 

 

Heimdalsvej Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• 3 stikkontakter 

• HPFI-relæ 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Vi bruger vores egen 

VVS. René 

Afdelingen betaler: 

• Nye rør under 

vask 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 

Der skal laves 

rørkasse. Skal være 

med i køkkenlånet. 

Maglehøjparken Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

Vi bruger vores egen 

VVS. Madsen 

Afdelingen betaler: 

• Kan få udleveret 

blandingsbatteri 

og vask. 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 
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oprindelig 

installation. 

• HPFI-relæ 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocksvej Vi bruger vores egen 

elektriker. El ABC 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• HPFI-relæ. 

• Tilslutning af lys 

under overskabe.  

• Nye stikkontakter 

i stedet for de 

oprindelige ved 

bordpladen. 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

Vi bruger vores egen 

VVS. René R 

• Montering af vask 

og 

blandingsbatteri 

• Kan få udleveret 

et blandingsbatteri 

af varmemesteren 

Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 

Der ydes et tilskud 

på 1.500,- kr. til 

emhætte. 
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laves lånedokument. 

Lundeparken Vi bruger vores egen 

elektriker.Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• HPFI-relæ 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Vi bruger vores egen 

VVS. René R 

Afdelingen betaler: 

• Kan få udleveret 

et blandingsbatteri 

af varmemesteren 

• Ved køb af 

opvaskemaskine 

betales for 

drypbakke. 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument.  

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 

Varmemesteren skal 

tjekke køkkenet 

inden nedrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

Foderstofgården Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• HPFI-relæ 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt 

omkostninger skal 

med på køkkenlånet, 

er det vigtigt at 

kontoret får et tilbud 

Vi bruger vores egen 

VVS. René R 

Afdelingen betaler: 

• Kan få udleveret 

et blandingsbatteri 

af varmemesteren 

Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 

Der skal benyttes en 

af følgende Thermex 

emhætter: ESL 135 

WMR Hvid emhætte 

med mekanisk 

spjæld. 

ESL 136 SER      

Rustfri emhætte med 

elektrisk spjæld.   

Der må ikke sættes 

elementer foran 

rørkasse med lem i. 
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fra en autoriseret 

inden der laves 

lånedokument. 

Brug HH Ventilation 

Ventevej Vi bruger vores egen 

elektriker. Hoffmann 

Afdelingen betaler: 

• Tilslutning af 

komfur ved 

tilslutning til 

oprindelig 

installation. 

• HPFI-relæ 

Resten betaler lejer. 

Er der omkostninger 

som skal med på 

køkkenlånet, skal  

kontoret have et 

tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Vi bruger vores egen 

VVS. René R 

Afdelingen betaler: 

• Kan få udleveret 

blandingsbatteri 

Resten skal lejer selv 

betale. Såfremt der er 

omkostninger som 

skal med på 

køkkenlånet, er det 

vigtigt at kontoret får 

et tilbud fra en 

autoriseret inden der 

laves lånedokument. 

Der gives 4.300,- kr. 

i tilskud til nyt 

komfur. 

Emhætter ”skal” 
købes hos HH 

Ventilation. 

 

Lejeren bedes kontakte varmemesteren inden der tages kontakt til Vordingborg Køkkener. 

Vælger lejeren selv at nedrive køkkenet skal beboeren selv køre affaldet på 

genbrugsstationen. 

Ved valg af opvaskemaskine skal der købes et erstatningsskab, alternativt skal 

opvaskemaskinen blive stående ved fraflytning. 

De samlede tilbud der fremsendes må ikke overstige lånebeløbet. 

Kontakt kontoret eller varmemesteren for yderligere information. 


