
 

24.februar 2017 

Kære beboer i AAB afdeling 25 
 
Efter en opstart på renoveringsprojektet, der har krævet 
tålmodighed af især beboerne, er der nu er sat fokus på at 
komme bedre i gang i de næste opgange. 
 
Du kan læse mere om dette og andet nyt i renoveringsprojektet.  
 
 
God læselyst  
Med venlig hilsen, 
Boligforeningen AAB’s byggeafdeling  
Projektleder Kenn Amhild 
Afdelingsbestyrelsen 
Beboerkoordinator Mette Chang 

  

 

 

Tidspunkt Aktivitet 

Februar – maj 2017 Renovering Hulgårdsvej 84,74 samt 
Hvidkildevej 60 og 62 

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

Juli – oktober 2017 

 

September 2017 

Renovering Genforeningspladsen 41 

Hvidkildevej 56 B , 56C 

Retablering af gård Blok B 

Juli – november 2017 

Oktober 2017 

Etablering Byggeplads Blok A. 

Nedtagning Byggeplads Blok B. 

Juni 2017 Cafemøde Blok A. 

(Indkaldes særskilt) 

September 2017 Opstart renovering Blok A 

Renovering  afsluttes  

Blok A 

.Planlagt til December 2018 
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Status på renoveringen 

Vi er nu blevet klar med de 7 første opgange, 
Genforeningspladsen 47, 49, 51 og Hulgårdsvej 86, 
76, 78, 80, hvor beboerne er flyttet tilbage til deres 
bolig. Dog mangler enkelte mangler forsat at blive 
udbedret – hvilket vi har stor fokus på bliver gjort så 
hurtigt som muligt. 

Entreprenøren er klar over, hvor der skal stammes 
op og forbedres. Der er sket udskiftning i 
byggeledelsen hos entreprenøren og der er 
kommet ekstra bemanding på byggepladsen. 

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

 

Altaner 

De første tilkøbte altaner og franske altaner er nu 
monteret i Karre B og er frigivet til brug. 

I takt med at altanerne bliver frigivet til brug, 
sættes der håndtag på altandøren, så de kan åbnes 
fra boligen, ikke før. 

 

Arbejdstid 

Renoveringsarbejderne udføres mandag til fredag i 
tidsrummet 7 - 17. 

Entreprenøren kan helt ekstraordinær få tilladelse 
til arbejde i weekenderne. Det er 
afdelingsbestyrelsen der giver tilladelse til det. Det 
har været nødvendigt i januar og februar for at 
holdetidsplanen, men vi håber og tror på, at det 
fremover kun er nødvendigt i meget begrænset 
omfang.  

 

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 og deres 
børn, til at respektere de opstillede afspærringer og 
skiltningen i forbindelse med byggepladsen – samt 

sørge for at holde børn væk fra de indhegnede 
områder.  

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. 

 
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. 
Denne er forsat under udarbejdelse.  

 
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. 
Der blev derfor afholdt ekstraordinært beboermøde 
d. 23. november 2017, hvor det blev besluttet at 
afskaffe bygassen i afdelingen.  
 

Hvordan skal dit nye køkken og bad tage 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 osv. 
 
Kik forbi beboerkoordinatoren, hvor du kan 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.  
 
Fredag d. 28. april er sidste chance for at se 
prøvekøkkenet og bad på Genforeningspladsen 43, 
1.th.  Det skyldes, at renoveringen af 
Genforeningspladsen 43 starter op i maj 2017.  
Der vil ikke være mulighed for at se prøveboligen 
efter denne dato. Efterfølgende skal boligen lejes 
ud. 

 Kontakt beboerkoordinatoren for en aftale. 
Dette gælder især beboerne i ”Karre A”. 

 

 

 



Boligen 

Det er ikke alle boliger der får nyt gulv i entreen. 
Det er kun de boliger, hvor der brydes igennem 
etagedækket. Boliger i stueetagen vil ikke få 
udskiftet gulvet, evt. et enkelt gulvbræt.  

Husk på at der vil være farveforskel på trægulvene 
om det er nyt eller gammelt, dette må beboeren 
leve med – sollyset gør sit til at udligne 
farveforskellen. 

 

Ventilation i køkken og bad 

Ved udsugning via kanalen til badeværelset og 
det nye emfang i køkkenet sikrer de nye, centrale 
ventilationsanlæg, at luftskiftet i boligen lever op til 
de nutidige lovkrav. 

Ud over at fjerne eventuel dårlig lugt i køkken og 
badeværelse er formålet med udsugningen således 
at opretholde et sundhedsmæssigt tilfredsstillende 
indeklima og heraf følgende bedre komfort og 
velvære i boligen. Det nye ventilationsanlæg skal 
sikre, at du altid har frisk luft i boligen. 

Anlægget suger luft ud af køkken og badeværelse. 
Anlægget er indstillet så det opfylder lovens krav, 
og sikrer et godt indeklima i boligen.  

Ventilation i køkken og bad suger ikke varmen ud af 
boligen. 

Luften skal frit kunne passere mellem rummene. 
Det er derfor vigtigt at sørger for, at luften kan 
komme fra det ene rum til det andet. Luften fra 
opholdsrum skal uhindret kunne bevæge sig ud i 
køkken og bad, hvor den suges ud. Dette gælder 
også døren til toilettet. – ellers virker ventilationen 
ikke ordenligt. 

Fordi anlægget suger luft ind udefra, vil 
luftfugtigheden i din lejlighed svinde efter årstiden. 
Det betyder, at luftfugtigheden vil være højre om 
sommer og efterår, en om vinteren. 

 

Emfang i køkken 

Emfanget har et lavt støjniveau, da 
udsugningsventilatoren sidder på loftet. 

Emfanget suger konstant en grundluftmængde. Når 
du tænder for emfanget suger det kraftigere, da 
spjældet åbner sig helt. 

 

Ventilation i bad 

Begynder udsugningen på badeværelset at larme, 
er det tegn på, at den skal rengøres. 

Kontrolventilen kan rengøres med en fugtig klud. 

Du må ikke skrue på den midterste del, da den er 
indreguleret netop til dit badeværelse af 
ventilationsfirmaet, og man afslutter 
indreguleringen ved at fastspænde midterdelen 
med kontramøtrikker, og derefter drejes hele delen 
ind i ventilationsrøret igen 

Det vil få konsekvenser for de andre boliger hvis du 
skruer på den midterste del. 

Når ventilen er nedtaget kan den rengøres med en 
fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel på. 

 

Gulvvarme på badeværelse 

Termostaten er ved placeret ved gulvet til højre for 
toilettet.  

Gulvvarmen har til formål at regulere temperaturen 
i rummet.  

Når rumtemperaturen er 20 grader vil varmen 
automatisk "slå" fra og gulvet vil derfor aldrig føles 
”brandvarmt”. Badeværelset er godt isoleret, 
varmetabet er derfor meget lille og der skal meget 
til, før gulvvarmen vil tænde, og derfor vil gulvene 
kunne føles kolde.  

For at sikre gulvvarmen fungere optimalt er det 
meget vigtigt at undgå  
gulvvarmeføleren overdækkes af tæpper, tøj eller 
lignende.  
Møbler må heller ikke placeres klods op af 
gulvvarmeføleren – sker dette risikere man 
effekttab af varmedelenes på gulvvarmen.  
 

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

På det ekstraordinære beboermøde d. 2. februar 
2017 informerede vi om, at der på lofterne i karre A 
og B er fundet asbestfibre på træværket (kitaftryk 
på træværket). I tidernes løb er der udskiftet 
ventiler på loftet (gennem de sidste 20 år)og det er i 
den forbindelse at Kitten er afsat i form af 



håndaftryk. 

Når der er risiko for asbest skal man jf. lovgivningen 
tage sine forholdsregler. 

Dansk Miljøanalyse har rådet til, at færdes man på 
loftet, skal man iklæde sig dragt og maske. 

Dette efterlever vi naturligvis og har derfor lagt 
dragter og masker frem ved indgange til loftet. De 
opgange hvor der er ungdomsboliger er dragter og 
masker sat lige ved indgangen til loftet ved 
hovedtrappen. Alle andre steder er det på 
bagtrappen – husk at brugte dragter og masker skal 
i den klare sæk efterfølgende. 

 

Mangelafhjælpning 

Selvom vi prøver at undgå fejl og mangler i de ny 
renoverede boliger, er der stadig pt. for mange fejl 
og mangler som skal udbedres. 

Det er Helhedsplanen sammen med 
afdelingsbestyrelsen der styrer og håndterer 
eventuelle fejl og mangler (som vores rådgivere 
registrerer) – det er ikke beboerne. I skal også 
huske på, at du/i flytter tilbage i en renoveret 
lejlighed, som ikke fremstår ny. 

Rådgiver gennemgår lejligheden og registrerer fejl 
og mangler inden tilbageflytning. De fejl og mangler 
som rådgiver registrerer, er det der udbedres. 

Beboerne skal og kan ikke diktere håndværkerne 
om hvad der skal udbedres!! 

 

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. 

Storskrald må IKKE komme i containeren til 
dagrenovation 

Hjælp ejendoms funktionæren og stil det pænt ved 
containeren. 

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

Store effekter skal du selv bringe ned på 
genbrugspladsen ved Fuglebakkens station. 

 

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 
for at høre, om der er varslinger på vej, mens du er 
væk. 

 

Nyt antenneanlæg 

På det ekstraordinære afd. møde afholdt den 2. 
februar 2017 blev der vedtaget et nyt 
antenneanlæg for begge karreer. 

I Karre A vil antenneanlægget blive udført i 
perioden marts til juli måned 2017. 

I Karre B vil det blive udført efter sommerferien 
2017 og efter færdiggørelse af helhedsplanen. 

Du vil modtage mere information fra 
afdelingsbestyrelsen inden opstart. 

 

Lægepraksis, Hulgårdsvej 62 

På det ekstraordinære afd. møde d. 2. februar 2017 
blev der stemt for at nedlægge lægepraksis på 
Hvidkildevej 62. 

Boligforeningen AAB`s ledelse har bedt Københavns 
Kommune, om at om mærke dette erhvervslejemål 
til en lejebolig - vi afventer svar fra kommunen. 

 

Beboerkoordinatoren – din kontaktperson 
Du er velkommen til at henvende dig med 
spørgsmål til beboerkoordinator Mette Chang, som 
har kontor på Genforeningspladsen 43, 1.th. 
 
OBS OBS OBS OBS 
Beboerkoordinatoren holder ferie fra  
mandag d. 3. – 17. april 2017, begge dage inkl. 
 
Beboerkoordinatoren flytter d. 1. maj 2017 til 
Hulgårdsvej 106, kælderen (det gamle kontor). 
 

 
 

 

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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