
Uddrag af plancher  fra 
arkitekt Ole Weiles foredrag 
3. februar 2016 

De viste ejendomme er: 
 
”Nørre Blegen” – Løgumklostervej 24 
og 
Nygade 61 
Forslagene til nyindretning m.m. er for 
”Nørre Blegen” tegnet af Ole Weile. 
For Nygade 61 har Ole Weile kun 
tegnet forventning til den nyrenoverede 
ejendoms udseende. 
 





Foreligger der lokalplan for 
området, hvori den fredede eller 
bevaringsværdigejendom er 
beliggende, vil det fremgå, i 
hvad bevaringsværdi 
ejendommen har. I lokalplanen 
vil der også fremgå om der er 
særlige forhold, der skal tages 
hensyn til. 



 



 



Alle links fra Rådvad Rådgivningscenter 

 

Facadeafrensning - maling med silikat - 
vedligeholdelse af murede og pudsede facader 

På dette link er også emnet ”Efterisolering af  murede huse”. 

 Alt om vinduer - vurdering træ - maling samt 
renovering og nye 
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DIFFUSIONSTÆTHED 
 

   DAMPGENNEMGANG 

* 2 x KALK : 99 % 

 2 x KEIM SILIKATMALING : 97,2 % 

    

    

** 2 x CEMPEXO CEMENTMALING : 85 - 90 % 

 2 x PLASTMALING : 60 - 65 % 

    

    

* FORBLIVER SAMME VÆRDI VED FLERE BEHANDLINGER 

    

** BLIVER TÆTTERE FOR HVER BEHANDLING 

 













Forslag / ide til forsatsvinduer 

Findes på ovenstående link 

http://www.optoglas.dk/index.php/brochure1








Her er link til Bøjsø 
Koblede vinduer 
 

http://boejsoe.dk/produkter/koblede-vinduer


Med udgangspunkt i 
arkitekt Ole Weiles forslag 
til renovering af facaden – 
genbrug af de fleste 
vinduer – enkelte nye 
isættes har arkitekten lavet 
et overslag (02-2016) som 
ses her: 



Eksisterende forhold - stueetagen 



Forslag til nutidig indretning stueplan  (02-2016) 



Eksisterende forhold 1. sal  



Forslag nutidig indretning 1. sal (02-2016) 



Arkitekt Ole 
Weiles forslag til 
ombygning af 
stueetagen og 1. 
sal, er i 02-2016 
priser anslået 
således: 

Fælles for 
kalkulationerne for 
facaderenovering og 
ombygning er som 
bemærket excl. 
Teknikerassistance. 



Købspris ejendom Kr. 1.995.000 Kr. 

Forslag udvendige arbejder  400.000 

Lån bevaringsfonden – 15 år – rente- & 
afdragsfrit 

85.000 

Forventet tilskud 
bygningsforbedringsudvalget 

85.000 

Nødvendig kontant egenkapital 160.000 

Forslag øvrig renovering 535.000 

Køb og ombygning ialt 2.930.000 

Fradrag for lån/tilskud/EK 330.000 

Forventet lånebehov 2.600.000 



Mdl. brutto Mdl. netto Mdl. afdrag 

Oblg. 30 år: 2,5%,afdrag 
2.413.000 

10.779 9.008 4.570 

Banklån: 6,25% var.15 år. 
311.000 

2.437 2.246 993 

Ialt 13.216 11.254 5.563 

Oblg.30 år: 4% renteloft, 
afdrag (inkl. banklån jfr. ovenfor) 

9.346 5.669 

Belåning af køb og lille 
renovering i alt 2.100.000 

8.724/7.133* 4.278/4.147** 

• 1.beløb er nettoydelse v. 2,5% krf.lån m. afdrag inkl. 
banklån. 2.beløb er krf.lån m. var. rente. 

**  Afdrag v. hhv. fastrente og var. Rente 



 

Nygade 61 – ombygning 

påbegyndt ultimo 2015 











 









Eksisterende 
tegning stueplan 



Ejerens 
indretningsforslag efter 
ombygning 2016 



Indretning 1. 
sal før 
ombygning 



Ejerens 
indretningsplan 1. 
sal efter 
ombygningen 
2016 



 

Foto fra stueetagen efter ombygning februar 2016 



Arkitekt Ole Weiles skønnede udgifter for udvendig 
renovering Nygade 61 (02-2016) 

Til de udvendige 
arbejder er der ydet 
såvel tilskud fra 
Bygningsbevaringsfond
en (kommunen) samt 
rente- og afdragsfrit 
lån fra Bevaringsfonden 
på henholdsvis 130 og 
100 t.kr. 
Begge beløb er ydet ud 
fra en konkret 
vurdering af 
bevaringsværdi og 
bygningens tilstand før 
renoveringen. 


