
 

15.december 2016 

Kære beboer i AAB afdeling 25 
 
Efter en opstart på renoveringsprojektet, der har krævet 
tålmodighed af især beboerne i de 4 første opgange, er vi sporet 
ind på en vinter, hvor der bliver rykket for at komme godt i gang 
i de næste opgange. 
 
Tidsplanen har rykket sig cirka en måned - det skyldtes 
uforudsete problemer som krævede en længere varende 
afklaringer inden der kunne fortsættes.. 
Vi beklager de gener, det har medført. 
 
Tidsplanen i højre side er foreløbig og vi tager forbehold for, at 
tidsangivelserne kan ændre sig. 
 
På næste side kan du læse mere om dette og andet nyt i 
renoveringsprojektet.  
 
  God læselyst  
 
Med venlig hilsen, 
 
Projektleder Kenn Amhild 
Afdelingsbestyrelsen 
Beboerkoordinatoren 

  

 

 

Tidspunkt Aktivitet 

Maj - august 2016 Etablering af byggeplads ved blok B 
samt etablering af genhusnings 
pavilloner 

August - december 2016.  Renovering Genforeningspladsen 
47, 49, 51 samt Hulgårdsvej 86 

December 2016 - februar 
2017 

Renovering Hulgårdsvej 76, 78, 80 
samt Hulgårdsvej 82 

Februar - maj 2017 Renovering Hulgårdsvej 84, 74, samt 
Hvidkildevej 60 & 62 

Maj – juli 2017 Renovering Hvidkildevej 58, 56A 
samt Genforeningspladsen 45 & 43  

Juli - November 2016 Etablering af byggeplads blok A 

Nedtagning af byggeplads Blok B 
samt retablering af terræn blok B 

Juni - juli  Cafemøde blok A. 

Nærmere besked følger 

August  - september 2017 Opstart renovering Blok A 

Renovering afsluttes  

Blok A 

Primo 2018 
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Status på renoveringen                                                         
Alt begyndelse er svær, og opstarten på vores store 
renovering i afd. 25 er ingen undtagelse. 
Arbejderne i de 4 første opgange har budt på 
forskellige udfordringer for alle.  

Ikke mindst beboerne, da tilbage- og udflytning 
måtte rykkes flere gange. 

Dette har bevirket, at de næste 4 opgange 
desværre må holde jul i genhusningspavillonerne – 
noget der ellers lå AAB og afdelingsbestyrelsen 
meget på sinde ikke skulle ske. 

Vi er nu blevet klar med de 4 første opgange, 
Genforeningspladsen 47, 47 51 og Hulgårdsvej 86 
er flyttet tilbage til deres bolig.  

Desværre er det ikke alt, der nåede at blive færdigt 
i boligerne. Så der vil i de næste uger ske en 
mangelafhjælpning, så boligerne for alvor bliver 
klar til de næste mange års brug. 

Både AAB, entreprenøren og rådgiverne har lært 
meget af den første etape. Det har været 
nødvendigt at træffe mange beslutninger om 
projektet. 

Entreprenøren er klar over hvor der skal stammes 
op og forbedres. 

Vi er sikre på, at det fremover kommer til at gå 
bedre med renoveringsarbejdet.  

 

Altaner                                                                           
De første 3 altaner til Genforeningspladsen 47, 49, 
forventes monteret inden jul. Årsagen er, at der 
har været lidt problemer med mål og leverance. 

Dette er der nu kommet styr på, og disse monteres 
i løbet af december og januar. 

 

Arbejdstid                                              
Renoveringsarbejderne udføres mandag til fredag i 
tidsrummet 7 – 17. 

I oktober, november har vi givet entreprenøren 
helt ekstraordinær tilladelse til arbejde i 
weekenderne for at minimere forsinkelserne på de 
4 første opgange, grundet førstegangs 
produktioner. 

Samtidig arbejder vi på at byggesagen giver mindst 
mulig gene omkring jul og nytår. 

 

Børn og byggeplads                                               
Containere og oplagspladserne inddrager desværre  

 

en stor del af gården. . De fleste Containere og hele 
oplagrings pladserne er indhegnet med 
byggepladshegn. Vi opfordrer alle beboere til at 
respektere de opstillede afspærringer og 
skiltningen i forbindelse med byggepladsen – samt 
sørge for at holde børn væk fra de indhegnede 
områder.  

Børn og byggepladser er en farlig cocktail. Derfor er 
det vigtigt at respektere de hegn og markeringer, 
som er sat op. Hjælp med at holde området sikkert 
- forklar jeres børn, at hverken containere og store 
maskiner er en legeplads. 

Byggeaktiviteterne medfører også tung trafik i 
gården så kik dig godt for inden du ”suser” gennem 
gården. Håndværkerne er selvfølgelige også 
påpasselige. 

Tænk over hvor du parkerer din cykel - brug ikke 
byggepladshegnet som cykelstativ! Det er til stor 
gene for håndværkerne, at de dagligt skal fjerne 
cykler. 

 

Genhusningen                                                            
Det er en stor opgave at skulle forberede sig på at 
blive genhuset. Genhusningsboligerne er som 
bekendt møbleret. Men det er af gode grunde ikke 
alt hvad beboerne er vante til at have omkring sig, 
der vil være at finde i genhusningsboligerne. Husk 
når I skal flytte at tømme og rengøre køleskabe, 
frysere og komfur/ovn. Disse ting skal også 
opmagasineres i jeres bolig og forestil jer at vende 
hjem og, hvis det ikke har været rengjort! 

Når I skal hjem igen efter genhusning, skal I gøre 
almindeligt rent i genhusningsboligen. Vi gør 
grundigere rent inden den bliver brugt igen til nye 
genhusninger. 

Vi har oplevet, at når beboerne skal flytte, både i 
genhusnings pavillonen og hjem igen herfra, har 
der været et ønske om at få nøgle til den 
genhusningspavillon der skal flyttes ind i et par 
dage eller dagen før flytningen. Det har vi absolut 
ikke noget imod, hvis det rent praktisk kan lade sig 
gøre. Men vi kan ikke love, at det kan ske. I bliver 
nødt til at regne med, at den flyttedato I får oplyst i 
varslingsbrevene, er den dato der gælder for 
flytning og den dato I kan få en nøgle. 
Og flyttedatoer kan normalt ikke ændres! Det skal 
gå så hurtigt med flytningerne, at de datoer der 
meldes ud, også skal holdes. Datoerne får I senest  

 

 



 

2 uger før flytningen. Men I får besked 6 uger før, i 
hvilke uge I skal regne med at flytningerne sker. 

Mange beboere har spurgt hvorfor det er 
nødvendigt at blive genhuset.  

Som du kan se på billedet, fjernes en del af 
etagedækket i køkken, entre og toilettet, da 
toilettet skal udbygges og vægge derfor flyttes. 
Etagedækket forstærkes af stål til at holde vægten 
af det nye bad. 

Der vil derfor være hul fra 2. sal til kælderen, 
hvilket vil være til alt for stor fare for beboerne at 
skulle færdes i hver dag i flere uger. 

 

Brugervejledning 
Når arbejderne er afsluttet vil alle beboere 
modtage en vejledning om brug af alle nye 
materialer f.eks. vinduer, og en vejledning i 
rengøring af de nye ting mm. Brugervejledningen 
udleveres når arbejdet af hver enkel bolig er 
afleveret. 
I skrivende stund lægges der sidste hånd på 
vejledningen. 
 
Bygas 
HOFOR har trykprøvet gas installationerne i 
kælderen.  
Desværre viste det sig, at rørene ikke længere er 
helt i orden jf. de lovkrav der stilles. Derfor har 
HOFOR lukket for gassen til 8 opgange. 
 
I alt 100 beboere har i dag gaskomfur i boligen. 
 
Udskiftning af rørene er ikke en del af renoveringen 
og udskiftning af disse vil koste over 2 mill. kr. 
Penge som afdelingen ikke har. 
Derfor blev det på ekstraordinært beboermøde d. 
23. november besluttet at afskaffe bygassen i 
afdelingen samt at afdelingen sørger for et nyt 
elkomfur til de nuværende beboere der har gas  
 

 
komfur. 
Pengene til finansiering af nye komfurer sker via 
renoveringen, da der her var afsat ca. 437.000 til 
håndtering af eksisterende gasinstallationer i 
boligerne. 
 

 

Hvordan skal dit nye køkken og badtage sig ud? 
Det er ikke let at vælge nyt køkken og bad. Hvilket 
udtryk skal dit køkken og bad have? Det er noget, 
du skal tænke over, inden du vælger farve på 
bordplade, skabslåger, skuffer og fliser. Hvilke greb 
skal der være på skuffer og låger?  Og hvilke fliser 
du ønsker på badeværelset? 
 
Hos beboerkoordinatoren kan du se prøver af alle 
dine valgmuligheder. Du er velkommen til at 
komme og se prøverne flere gange, inden du 
vælger. Du vil modtage besked om fristen for dit 
endelige valg. Har du ikke set prøvekøkkenet og 
badeværelset endnu, kan du stadig nå det. Kontakt 
beboerkoordinatoren for en aftale. 
Dette gælder også beboerne i ”Karre A”.  
 

Kælderen                                                                          
I kældergange, kælderrum og cykelkælder skal 
entreprenøren også til.  

De berørte beboere vil få besked i så god tid som 
muligt. 

Ydermere vil du oplevere at kældergange og 
cykelkældre vil blive afspærret i perioder – dette 
for din sikkerhed – så følg venligt håndværkernes 
anvisninger hvis de siger du ikke må færdes i 
området – det gælder din sikkerhed!! 

 

Loftrum                                                                  
Rådgiver og entreprenør har fundet en løsning 
vedr. varmerørene på lofterne. Det betyder at vi 
skal til i langt færre loftrum end først planlagt. 

Der vil dog stadigvæk være loftrum hvor vi skal til. 
Nogle loftrum skal ryddes mere end andre grundet 
ventilationsskakter. 

 

Mangelafhjælpning                                                
Selvom vi prøver at undgå fejl og mangler i de ny 
renoverede boliger, sker det desværre at der er 
noget der skal rettes på efter arbejdet ellers er 
færdigt og beboerne er flyttet tilbage. 

I de 4 første opgange har der desværre været alt 
for mange fejl og mangler som skal udbedres. 



 

Mangelafhjælpningen efter tilbageflytning  
vil naturligvis blive tilrettelagt så det generer 
beboerne mindst muligt.    

Når håndværkerne er færdige med arbejderne i 

din bolig og inden du flytter tilbage, skal det 

formelt overdragestil bygherren, som er 

afdelingen og ikke den enkelte beboer.  

Afleveringsforretningen foregår ved, at byggeriet 

gennemgås i detaljer på stedet, af entreprenører 

og rådgiver (rådgiver er betalt af afdelingen for 

at udføre denne opgave). Fejl og mangler som 

entreprenør og rådgiver konstaterer noteres på 

en fejl- og mangelliste. Entreprenøren har 

derefter ret og pligt til at udbedre de fejl og 

mangler 

Den enkelte beboer er ikke bygeherre - det er 

afdelingen og derfor spørges den enkelte beboer 

ikke om fejl og mangler.  

 

 
Overblik over spørgsmål og svar 
Vi har opsamlet alle de spørgsmål, vi indtil nu har 
fået vedrørende renoveringen i et samlet 
dokument, hvor vi har indsat svar. Dokumentet 
udgør et opslagsværk for dig som beboer, mens 
renoveringen står på. Vi holder løbende 
dokumentet opdateret.  
 
Dokumentet omdeles med 3 måneders varslingen. 
Men du kan altid henvende dig til 
beboerkoordinatoren og få det udleveret. 
 

Sådan håndterer du dit storskrald i karre B             
Bor du i karre B og vil du af med ting i forbindelse 
med at du rydder op i din bolig, så brug 
containeren der er placeret på P-pladserne ved 
Genforeningspladsen 41 - 43. Undgå at stille det i 
gården eller i de containere der er beregnet til 
dagrenovation. 

Hjælp ejendomsfunktionæren og stil det pænt ved 
containeren. 

Jern, gryder, potter og pander og elektronik skal du 
pacere i gården som altid. 

 

Tøm postkassen                                                                 
Det er vigtigt, at du tømmer postkassen – især 
under renoveringen, hvor du vil modtage varslinger 
og information. Vi oplever desværre, at vigtige 
breve ikke kan komme i postkasserne, fordi de er 
overfyldte.  

Husk derfor at tømme postkassen hver dag. 

Skal du på ferie, så kontakt beboerkoordinatoren.  

 

 

Varslinger                                                                          
I løbet af renoveringen vil du modtage følgende 
varslinger: 

3 måneder før forventet opstart, men information 
om hvad der skal laves samt spørgsmål og svar 
dokument. 

6 uger før arbejderne i din bolig forventes at sættes 
i gang med information om hvad du skal rydde, og 
hvor du kan placere dine effekter i boligen. 

14 dage før forventet opstart men information 
omkring genhusning samt dato for hvornår du skal 
aflevere nøgle til din bolig. 

3 dage før opstart, med angivelse af præcis 
opstarts dato og angivelse af hvilken 
genhusningspavillon du skal genhuses i, samt 
information omkring afhentning af nøgler til 
genhusnings boligen.  

Desuden vil vi varsle alle planlagte 
forsyningsafbrydelser andre beboere end de 
genhusede.  

Ydermere vil vi om og afvarsle, hvis der sker 
ændringer i de planlagte arbejder. 

Hold godt øje med opslag i opgangen samt 
varslinger i din postkasse. 

 

Vinduer- Sålbænke                       
Vinduesudskiftningen mod gården sker 
planmæssigt. Dog mangler sålbænkene under 
vinduerne at blive monteret.  

Disse monteres i december måned for 
Genforeningspladsen 47 og 49. 

Beboerne i de opgange vil derfor kunne opleve 
aktivitet ude foran vinduerne i den næste periode. 
Arbejderne foregår fra lift. 

 
Beboerkoordinatoren – din kontaktperson 
AAB har ansat en beboerkoordinator – Mette, som 
er jeres kontaktperson ved problemer eller 
spørgsmål. Har du spørgsmål, mens arbejdet 
udføres, er du velkommen hos Mette, 
Genforeningspladsen 43, 1.th: 

 

TRÆFFETIDER OG KONTAKTOPLYSNINGER 
BEBOERKOORDINATOR METTE CHANG 

Telefon: 21 13 69 79 

E-mail: mch@aab.dk 

Kontortid: Mandag, torsdag og fredag: kl. 9 - 12 

Onsdag: kl. 14- 17 
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