EIRBORGIR
Þjónustu- og öryggisíbúðir
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EIRBORGIR – ÖRYGGISÍBÚÐIR
Skýringar
Öryggisíbúðir
Allar íbúðirnar eru öryggisíbúðir. Þær eru hannaðar þannig að aðgengi sé gott og hægt að ferðast á hjólastólum um allt húsið, ef á þarf að halda. Íbúðirnar verða útbúnar
fullkomnum öryggiskerfum, sem tengjast vaktstöð og/eða vakthafandi einstaklingi á hverjum tíma. Gangar eru breiðir svo auðvelt er að koma sjúkraflutningatækjum að.
Almennt
Húsið er íbúðarhús á 3-4 hæðum og byggt í einingum sem tengjast þannig að innangengt verður úr öllum íbúðum við þjónustumiðstöð. Alls verða íbúðirnar 110 og þeim
mun tengjast þjónustu- og menningarmiðstöð sem reist verður á vegum Reykjavíkurborgar. Auk þessa verða í húsinu gestaherbergi sem aðstandendur sem koma langt
að geta fengið leigð í styttri tíma. Íbúðirnar eru hugsaðar og hannaðar fyrir einstaklinga eða hjón, sem þurfa á félagslegri heimaþjónustu og/eða heimahjúkrun að halda.
Verður sú þjónusta veitt frá Eir hjúkrunarheimili, fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Geymslur eru í kjallara hússins og sorpgeymslur á 1.hæð. Ein íbúð á 1.hæð verður tekin
undir matsal þar til þjónustumiðstöðin er risin. Tvær litlar íbúðir verða teknar undir þjónustu, önnur fyrir húsvörslu og skylda þjónustu og hin fyrir samþætta þjónustu við
íbúana. Sex lyftur verða í húsinu.
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Frágangur utanhúss
Húsið er byggt úr steinsteypu og klætt að utan með álklæðningu. Húsið er einangrað með 100 mm steinull í útveggjum og 200 mm steinull í þaki. Útveggir eru múrhúðaðir
að innan og milliveggir eru gipsveggir.
Frágangur innanhúss
Á gólfum í íbúðum og á göngum verður ljósdrappaður linóleumdúkur. Veggir verða málaðir með marmarahvítum lit. Loft verða sandspörsluð og sprautuð með hvítri
perlumálningu. Á göngum verða loftljós og innfeldir lampar en við inngang hverrar íbúðar verður upplýst númera og nafnspjald. Innréttingar í eldhúsum íbúðanna verða
spónlagðar með eikarspóni og kantlímdar en á borðplötum verður gráyrjótt harðplast. U-formaðar stálhöldur verða á skáphurðum og skúffum. Vönduðum eldhústækjum
verður haganlega fyrirkomið. Til að auka vinnupláss í eldhúsi verður einfaldur stálvaskur án hliðarplötu í innréttingum. Flísalagt verður með 50x300 mm flísum milli
borðplötu og yfirskápa í ljósum lit. Loftljós verða í eldhúsi, baði og forstofu og einnig er lýsing undir yfirskápum í baðherbergi, eldhúsi og yfir spegli í baðherbergi. Spónlagðir
fataskápar verða í svefnherbergjum og í anddyri hverrar íbúðar. Á baðherbergjum verða veggir dúklagðir en sérstakur öryggisdúkur verður lagður á gólf og öryggisstoðir
verða við salerni. Baðinnrétting verður spónlögð og kantlímd og borðplata plastlögð með gráyrjóttu harðplasti. Hægt verður að koma fyrir þvottavél í baðherbergjum íbúða
en auk þess verða sérstök þvottaherbergi með þvottavélum og þurrkurum.
Óheimilt er að breyta innréttingum eða gólfefnum á íbúðum.

Þjónustuþættir
Dagvist
Dagvist fyrir minnissjúka verður í þjónustumiðstöðinni.
Fræðsla, upplýsingar og ráðgjöf
Fræðsla, upplýsingar og ráðgjöf fyrir íbúa og aðstandendur þeirra verður skipulögð eftir aðstæðum hverju sinni.
Banki
Bankaþjónusta og ráðgjöf í fjármálum verður í húsinu. Ekki hefur verið gengið frá hvaða banki mun annast þá þjónustu.
Tölvuver-bókasafn
Tölvuver og bókasafn verður í þjónustu- og menningarmiðstöðinni á vegum Borgarbókasafns.

Fótsnyrting
Fótsnyrting verður staðsett í þjónustumiðstöðinni.
Veitingastofa
Veitingastofa verður á 1. hæð þjónustu- og menningarmiðstöðvarinnar og þar verður einnig kaffistofa. Þar til þjónustu- og menningarmiðstöðin rís verður matur afgreiddur
í einni af íbúðunum sem fyrst verða teknar í notkun. Matur verður afgreiddur í íbúðir ef íbúar komast ekki í mat af einhverjum ástæðum.
Heimahjúkrun og félagsþjónusta
Þörf fyrir heimahjúkrun og félagsþjónustu verður metin af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Greiðslur fara eftir reglum Velferðarsviðs. Eir mun veita þjónustuna fyrir hönd
Reykjavíkurborgar og verður sólahrings vakt í húsinu.

Íbúðir
Íbúðir verða hlutdeildaríbúðir sem merkir að eignarhald verður á hendi Eirar, íbúar leggja fram kostnaðarverð íbúða og fyrirgreiðsla mun fást frá Íbúðalánasjóði.
Íbúðirnar afskrifast um 2% á ári. Ef íbúi fellur frá eða kýs að flytjast annað, verður andvirði íbúðar endurgreitt með álagi neysluverðs vísitölu að frádreginni
fyrningu innan 6 mánaða. Reykjavíkurborg mun leigja 20 íbúðir og framleigja síðan til skjólstæðinga sinna. Erfitt er að greina frá verði íbúðanna vegna
þróunar verðlags í landinu en áætlað er að það verði á bilinu 19.100.000 til 39.600.000 kr. eftir stærð og staðssetningu.

Lyklar
Varalyklar að íbúðum verða hjá húsverði. Lyklar að sameiginlegu rými verða afhentir eftir nánara samkomulagi.

Viðhald
Eir sér um allt viðhald á íbúðum og sameiginlegu húsnæði og verður kostnaður 0,75% af stofnverði íbúða sem framreiknast með vísitölu neysluverðs og
greiðist mánaðarlega. Minniháttar viðhald á íbúðum sjá íbúar sjálfir um.

Sjónvarp
Lagt verður fyrir sjónvarpi í öllum íbúðum og leitast við að fá tengingu við sem flestar stöðvar.

Ljós og hiti
Rafmagnsnotkun munu íbúar greiða skv. mæli hverrar íbúðar en hiti verður innifalinn í þjónustugjaldi sem og lýsing í sameiginlegu rými.
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Hárgreiðsla
Hárgreiðslustofa verður í þjónustumiðstöðinni og einnig í Spöng.

Fasteignagjöld og tryggingar
Eir mun greiða fasteignagjöld af íbúðunum og innheimta síðan hjá íbúum eftir álagningaseðlum. Þeir sem eiga rétt á niðurfellingu fasteignagjalda þurfa
að sækja um það til Reykjavíkurborgar en geta leitað aðstoðar við það hjá starfsfólki Eirar. Eir sér um húseigendatryggingu og verður iðgjald innifalið i
þjónustugjaldi.
Sjúkraþjálfun
Sjúkraþjálfun er til staðar í Spönginni og verður einnig í þjónustumiðstöðinni. Gjöld fara efir töxtum Tryggingastofnunar.
Félagsstarf
Félagsstarf á vegum Korpúlfa verður í þjónustumiðstöðinni.
Kirkja
Grafarvogssókn verður með fjölbreytta starfsemi og þjónustu í menningarmiðstöðinni.

Upplýsingar
Upplýsingaþjónusta verður í húsinu, eftir því sem við verður komið.

Sími
Lagt verður fyrir síma í öllum íbúðum.
Bílastæði
Bílastæði fygja hverri íbúð. Bílastæði fyrir gesti verða einnig í næsta nágrenni.
Umhirða á lóð
Eir mun annast umhirðu á lóð og verður kostnaður innifalinn í þjónustugjaldi.
Þjónustugjald
Þjónustugjald verður innheimt til að mæta kostnaði vegna hita, rafmagnsnotkunar í sameign, umhirðu lóðar, ræstingu á sameign o. fl. Upphæð þessa gjalds mun liggja
fyrir síðar, en slíkt gjald í Eirarhúsum er nú um það bil 19 þús. kr. á mánuði.
Þjónustuþættir geta tekið breytingum eftir atvikum.
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1. hæð- Fróðengi 1-11,
íbúðanúmer

Fróðengi
F
óð
i 1-11
1 11
111 íbúðir á 4
hæðum.
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32 íbúðir
2 gestaherbergi
3 þvottahús
1 vaktrými/ þjónusturými
1 þjónusturými
1 íbúð = matsalur
Íbúð 1 = 12 stk.
Íbúð 2 = 6 stk.
Íbúð 3 = 1 stk.
Íbúð 4 = 13 stk.

1. hæð - Fróðengi 1-11
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32 íbúðir
2 gestaherbergi
3 þvottahús
1 vaktrými/ þjónusturými
1 þjónusturými
1 íbúð = matsalur
Íbúð 1 = 12 stk.
Íbúð 2 = 6 stk.
Íbúð 3 = 1 stk.
Íbúð 4 = 13 stk.

1. hæð - Fróðengi 1-11
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33 íbúðir
Íbúð 1 = 12 stk.
Íbúð 2 = 10 stk.
Íbúð 3 = 1 stk.
Íbúð 4 = 10 stk.

2. hæð - Fróðengi 1-11
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29 íbúðir
Íbúð 1 = 13 stk.
Íbúð 2 = 7 stk.
Íbúð 3 = 1 stk.
Íbúð 4 = 8 stk.

3. hæð - Fróðengi 1-11
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16 íbúðir
Íbúð 1 = 8 stk.
Íbúð 2 = 3 stk.
Íbúð 3 = 1 stk.
Íbúð 4 = 4 stk.

4. hæð - Fróðengi 1-11
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Kjallari - Fróðengi 1-11
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Snið - Fróðengi 1-11
Hæðir stallast, 1-4 hæðir
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Íbúð 1		

45 – stk.

1h. = 		
2h. = 		
3h. = 		
4h. = 		

12 stk.
12 stk.
13 stk.
8 stk.

Íbúð 1 – stærð brúttó íbúð		
		
Geymsla
		
Sameign		

= 66 m²
= 6 m²
= 37 m²

		

Alls		

= 109 m²

		

Svalir		

= 7 m²

Íbúðagerðir - Fróðengi 1-11
Íbúð 1

Íbúð 2		

26 – stk.

1h. = 		
2h. = 		
3h. = 		
4h. = 		

6 stk.
10 stk.
7 stk.
3 stk.
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Íbúð 2 – stærð brúttó íbúð 		
		
Geymsla 		
		
Sameign		

= 63 m²
= 6 m²
= 36 m²

		

Alls		

= 105 m²

		

Svalir		

= 7 m²

Íbúðagerðir - Fróðengi 1-11
Íbúð 2
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Íbúð 3		

4 – stk.

1h. = 		
2h. = 		
3h. = 		
4h. = 		

1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.

Íbúð 3 – stærð brúttó íbúð		
		
Geymsla 		
		
Sameign		

= 39 m²
= 6 m²
= 23 m²

		

Alls		

= 68 m²

		

Svalir		

= 8 m²

Íbúðagerðir - Fróðengi 1-11
Íbúð 3

Íbúð 4		

35 – stk.

1h. = 		
2h. = 		
3h. = 		
4h. = 		

13 stk.
10 stk.
8 stk.
4 stk.
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Íbúð 4 – stærð brúttó íbúð		
		
Geymsla 		
		
Sameign		

= 87 m²
= 7 m²
= 49 m²

		

Alls		

= 143 m²

		

Svalir		

= 7 m²

Íbúð 4

Íbúðagerðir - Fróðengi 1-11
Íbúð 4

Íbúð 03.03-01

3.hæð = 1 stk.
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Íbúð – stærð brúttó íbúð		
		
Geymsla		
		
Sameign		

= 80,8 m²
= 7,2 m²
= 46 m²

		

Alls			= 134 m²

		

Svalir		

= 7 m²

Íbúðagerðir - Fróðengi 1-11
Íbúð 03.03-01

Íbúð 05.04-04

4.hæð = 1 stk.
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Íbúð – stærð brúttó íbúð		
		
Geymsla		
		
Sameign		

= 79 m²
= 7,1 m²
= 45 m²

		

Alls			= 129 m²

		

Svalir		

= 7 m²

Íbúðagerðir - Fróðengi 1-11
Íbúð 05.04-04

Gestaherbergi og þvottahús
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2 á 1.hæð

Íbúðagerðir - Fróðengi 1-11
Gestaherbergi og þvottahús- 3 á 1.hæð
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UNNIÐ AF THG ARKITEKTAR

