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Kære beboer i AAB afdeling 50 

 
En renovering af det omfang, som Afd. 25 står midt i, er 
naturligvis en krævende opgave for alle. Især for beboerne 
i afdelingen. Det er særlig, når byggepladsen flyttes helt 
ind i hjemmene at det mærkes. Renoveringen startede 
med uforudsete problemer med byggeriet og større gener 
for beboerne end forventet. Alligevel sikrede en fælles 
indsats et bedre forløb. Afdelingsbestyrelsen, AABs 
byggeafdeling samt beboerkoordinator har været 
opmærksom på de udfordringer, der opstod undervejs. Vi 
har gjort vores yderste for at finde løsningerne. En række 
arbejdsgange blev optimeret og nye håndværkere er 
kommet til pladsen. Det betyder bl.a. at boligerne 
afleveres med lagt færre mangler. Meldingen fra beboere i 
de færdigrenoverede boliger er da også, at renoveringen, 
selvom der var udfordringer, har givet boligen et tiltrængt 
løft. 
 
God læselyst og god sommer. 
 
Med venlig hilsen, 
Boligforeningen AAB’s byggeafdeling  
Projektleder Kenn Amhild 
Afdelingsbestyrelsen 
Beboerkoordinator Mette Chang 
  

 

 

Tidspunkt Aktivitet 

Juni – oktober 2017 Renovering Genforeningspladsen 45, 
43, 41 samt Hvidkildevej 58, 56A, 
56C, 56B 

Asbestsanering lofter og kælderrum i 
karre B samt A 

August 2017 Byggeplads indretning karre A 

September - januar 2018  Renovering Genforeningspladsen 46, 
44 samt 42. 

Borups Alle 251E 

Asbestsanering lofter og kælderrum 
karre A 

November 2017 – april 2018 Renovering Borups Alle 251D, 253, 
251A samt 251D 

Februar – juni 2018 Renovering Borups Alle 251C, 255, 
257 samt Hulgårdsvej 98 

April – september 2018 Renovering Hulgårdsvej 100, 102. 
Borups Alle 259 samt Hulgårdsvej 
106 

Juni – december 2018 Renovering Hulgårdsvej 104, 96, 94 
samt Hulgårdsvej 92 

Oktober 2018 – februar 2019 Renovering Genforeningspladsen 48, 
50, 52 samt Hulgårdsvej 90 

 



 

Altaner/ Franskealtaner Karre A 
Bor du i Karre A og har du fortrudt du ikke har valgt 
altan eller fransk altan, kan du nå det endnu. 
Kontakt beboerkoordinatoren senest torsdag d. 20. 
juli.  
Der vil blive udfærdiget et dokument som beboeren 
skal underskrive. Herefter er det ikke muligt at 
ombestemme sig. 
 
De boliger hvor der allerede nu er valgt altan eller 
fransk altan er det IKKE muligt at fravælge. 
 
I karre B har entreprenøren tjekket alle altaner for 
forfald/bagfald. Kontrollen er sket fra lift og alt er i 
den fineste orden. Alle beboere kan benytte deres 
altaner. 
 
Asbestsanering på lofter og kældere 
Asbest saneringen på lofter og kældre i både blok A 
og B er i fuld gang. 
For blok A er entreprenøren i skrivende stund i fuld 
gang med at arbejde på varmecentralerne, så disse 
kan blive klar til fyringsperioden. 
 
Når de gamle materialer bæres ud i gården, kan det 
støve. De asbestholdige materialer er forseglet i 
specielposer, så asbestfiberne ikke kan Vi vil gerne 
understrege at dette støv ikke er farligt og 
beboerne trygt kan opholde sig i gården. 
 
I karre B er saneringen i fuld gang på lofter og 
kældre. 
 
Alle beboere skal aflevere nøgler til deres loft- og 
kælderrum. Også selv om de mener der ikke er rør.  
DU vil blive varslet herfor. 
Typisk vil asbestsaneringen forgå lige op til selve 
renoveringen af en opgang går i gang, og vil typisk 
tage 14 dage. 
 
I asbestsaneringsperioden er det ikke muligt at 
komme på loft eller kælderen i den enkelte opgang. 
Typisk vil renovering af opgangen gå i gang. 
Sørg derfor for, at Bring/hent hvad du skal på 
loftrum og kælderrum i god tid. 
 
De beboere der er blevet varslet vedrørende 
asbestsanering af loft og kælderrum, som endnu 
ikke har afleveret en nøgle, må meget gerne 
aflevere nøglen til beboerkoordinatoren hurtigt. 
 
Desværre har vi oplevet at en beboer har brudt 
afspærring, luftsluser samt plasticafdækninger til 
saneringszonen i kælderen Genforeningspladsen 
41. Det er selvfølgelig strengt forbudt at bryde 

afspærringer m.v. og færdes på lofter og kældere 
mens der saneres. Det kan være farligt, da 
asbestfiberne så kan spredes til resten af kælderen. 
Ydermere er der udgifter forbundet med 
reetablering af luftsluse, plastic osv. samt 
tidsforbrug til dette. Dette er en ekstra udgift som 
pålægges afdelingen. Denne pålægges den 
pågældende beboer.  
 
Vær opmærksom på at du skal sørge for at dit 
loft/kælderrum er ryddet, således at håndværkerne 
kan komme til. Er du i tvivl, så kontakt endelig 
beboerkoordinatoren. 
 
Beboeraffald 
Der opstillet en blå affalds-container ved 
Genhusningspavillonerne 1- 4 som alle beboere frit 
kan frit til småting, møbler, inventar og andet affald 
af den slags. Det er naturligvis forbudt at smide 
husholdningsaffald i containeren. 
Husholdningsaffald skal i containeren i gården i 
karre B. De containere entreprenøren har opstillet i 
bl.a. gården må man heller ikke benytte! De er til 
entreprenørens byggeaffald. 
 
Børn og byggeplads 
Vi har observeret at børn og voksne færdes inden 
for indhegningerne efter arbejdstidsophør. 
Vi henstiller specielt til alle forældre, at passe på 
børnene, nu hvor der arbejdes med store maskiner. 
Både i forhold til at passe på, når der arbejdes – 
ikke komme for tæt på, selvom det måske er 
spændende at kigge på!  
Men også når der IKKE arbejdes. Vi har desværre 
allerede oplevet, at nogle børn synes, at 
maskinerne er interessante at lege med og på. 
Maskinerne er farlige at være på og ved. Og de 
er IKKE til at lege på! Fortæl det venligst til 
børnene. 
 
Byggeplads Karre A 
Vores entreprenør vil i augustmåned etablere 
byggeplads i gården i Karre A i august måned. Så 
hold godt øje med skiltning m.v. om hvor du kan 
færdes m.v. Husk også at cykler, knallerter og 
barnevogne ikke må låses fast til byggeplads hegn. 
 
En renoveret bolig er ikke en ny bolig 
Når du flytter tilbage til din bolig skal du huske på at 
det ikke er en ny bolig du flytter tilbage til, men en 
renoveret bolig.  
 



 
 
Køkkenet i den tidligere lægebolig er ved at blive opsat. 

 
Genhusningspavilloner 
Det er muligt at medbringe sit eget Yousee 
bredbånd i skurvognene, da det indbyggede er 
begrænset til 4mbit. Læs mere på afdelingens 
hjemmeside, aab25.dk eller kontakt YouSee og hør 
nærmere. 
Genhusningspavillonerne skal betragtes som en 
”genbrugslejlighed”, som du vil modtage i rengjort 
stand, men ikke komplet istandsat. 
 
Gulvvarme på badeværelset 
Gulvvarmen på badeværelset er vandbaseret og 
IKKE el baseret. 
 
Vandbaseret gulvvarme fungerer på den måde, at 
gulvvarmeanlæggets rør cirkulerer opvarmet vand, 
som opvarmer gulvet. Gulvet fungerer som én stor 
radiator.  
Gulvvarmen i boligen styres manuelt med en 
termostat, præcis som en almindelig radiator. 
Termostaten sidder ved gulvet, til højre for 
toilettet. 
Men da gulvet først skal opvarmes eller afkøles 
tager det længere tid at opvarme/afkøle end en 
radiator. Dette skyldes at slangerne ligger støbt ind i 
beton. 
Vær også opmærksom på, at gulvvarmen er styret 
af rumtemperaturen. Det betyder, at gulvvarmen fx 
vil slå fra når rummet er 20 grader.  
Du vil derfor ikke altid kunne mærke at gulvet er 
varmt. 
Vær opmærksom på at gulvvarmen kun vil varme i 
fyringssæsonen – gulvvarmen er ikke derfor ikke 
tændt p.t.  
 
Internet og fastnettelefoni i boligen 
Oplever du, at enten fastnettelefoni eller internet i 
boligen ikke virker efter tilbageflytning, skal du tage 
fat i afdelingsbestyrelsen eller en af gårdmændene. 
Ringer du selv efter en tekniker vil du selv skulle 
betale udgiften til denne. 
 

Køkkenvinduer 
Vinduet i køkkenet kan være meget svært for 
beboerne at åbne grundet køkkenbordet. 
Afdelingsbestyrelsen er derfor ved at indhente 
tilbud på hvad det vil koste at indkøbe og montere 
udskyder stænger på køkkenvinduerne. 
Dette er ikke medtaget i renoveringsprojektet, 
derfor ligger opgaven hos afdelingens bestyrelsen. 
Beboerne vil høre nærmere fra 
afdelingsbestyrelsen, når der er nyt i sagen. 
 
Rygter 
Mange rygter har svirret om at håndværkerne bl.a. 
overnatter i boligerne og på byggepladsen. 
Disse rygter vil vi gerne mane i jorden én gang for 
alle. 
Der er ingen håndværkere der overnatter i hverken 
boliger eller skurvogne. 
 
Hører du noget fra andre beboere og tænker kan 
det være sandt, så kontakt beboerkoordinatoren 
inden du fortæller videre til andre beboere. 
 
Sommerferie 
Sommeren er over os, selv om vi ikke lige kan se det 
på vejret. 
Rejser du på ferie, så giv beboerkoordinatoren 
besked. Så kan i sammen lægge en plan, hvis 
renoveringen af din bolig er nært forestående. 
 
Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
Afdelingen har fået sin egen hjemmeside: aab25.dk, 
hvor generel information og opdateringer vedr. alle 
aktiviteter i afdelingen kan forefindes.  
Her findes du også referater, oplysninger om tv / 
internet, samt vaskeri information. 
 Siden er stadig under opbygning. 
  
Online reservationer i vaskerierne er nu muligt. Gå 
ind på aab25.dk og læs nærmere herom. 
 
Tider for kontakt til ejendomsfunktionærerne er 
ændret til alle hverdage 07.00 - 08.00. 
Per: 51 33 65 96 (Karré A). 
Ahmed: 51 33 67 94 (Karré B). 
  
Stikkontakter på badeværelset 
Mange beboere har spurgt til om der kommer en 
stikkontakt på badeværelset. 
Der vil blive etableret 1 stk. stikkontakt på 
badeværelset. 
 
Renovering henover sommerferien 
Entreprenør og håndværkere skruer ikke ned for 
tempoet i sommerferien. Der vil blive arbejdet hen 



over hele ferieperioden. 
 
Tidsplan 
Tidsplanen er justeret endnu engang. Ikke fordi 
vores entreprenør ikke kan overholde tidsplanen, 
men for at tilgodese beboerne.  Alle udflytninger for 
fremtiden forgå henover en weekend.  
Tilbageflytninger vil stadigvæk skulle ske på kort tid. 
Kontakt beboerkoordinatoren hvis du vil vide mere. 
 
Varslinger 
Proceduren omkring varslinger genopfrisker vi igen. 
 
Vi bruger 4 typer varslinger og det er 
beboerkoordinatoren der udsender disse. 

Den generelle 3-måneders varsling, som lejeloven 
foreskriver for at vi overhovedet må arbejde i jeres 
boliger. Den varsling modtager du min 3 måneder 
før opstart. 
I denne varsling har samlet de relevante spørgsmål 
og svar fra de 2 cafemøde for henholdsvis Karre B 
og A. 
 
Så udsender vi en 6-ugers varsling. Heri meddeler 
vi, at vi tidligst om 6 uger begynder at arbejde i 
boligen, og vi beskriver hvad det er der skal laves. Vi 
bestræber os på at udsende denne varsling, så  
det kommer til at passe med, at håndværkerne går i 
gang tæt på 6 uger efter udsendelsen. Men der kan 
ske forsinkelser, omlægninger i arbejdsgangen eller 
andet som forrykker tidsplanen. Det betyder at 
arbejdet ikke nødvendigvis kommer i gang 6 uger 
efter varsling, men at der kan gå yderligere et 
stykke tid. I så fald er det vores hensigt at sende en 
besked om hvilken dato man så kan forvente 
arbejdet udført.  
Vedlagt varslingen er også en beskrivelse samt 
plantegning for hvor du skal rydde i boligen og hvor 
du kan stille dine effekter. 
 
I 14 dages varslingen minder vi om det vi skrev i 6-
ugers varslet. Men nu kan vi skrive mere præcist 
hvilke dato vi forventer renoveringen opstarter. 
Ydermere er der en del information omkring 
genhusningen samt information om hvornår og 
hvor du skal aflevere nøgler til din bolig. 
 
Endelig får I en 3 dages varsling, der blot er en 
påmindelse om, at vi kommer på den dato der er 
skrevet i 14 dages varslingen. 
Det er også i 3 dages varslingen du modtager 
information om hvilken genhusningspavillon du 
bliver genhuset i samt hvor og hvornår du kan 
afhente nøgler til genhusningspavillonen. 
 

Vaskeri – Karre B 
Vaskeriet i karre B lukkes ned for en længere 
periode.  
Vaskeriet vil som varslet blive torsdag d. 6. juli 2017 
kl. 7 og vil være lukket ca. 17 uger frem. 
Der kan derfor være større pres på vaseriet i Karre 
A i denne periode. 
 
Årssagen til at vi må holde vaskeriet lukket for en 
lang periode er: Først skal alle rør i kælderen under 
nr. 56C asbestsaneres. Derefter påbegynder 
renoveringen af boligerne Hvidkildevej 56C. I 
renoveringsperioden arbejdes der også i kælderen 
med bl.a. vand og varmerør. Det vil derfor være 
forbundet med fare for beboerne at færdes i 
kælderen. 
 
Weekendarbejde 
Der har i den sidste tid været givet tilladelse til at 
entreprenøren lov til at arbejde om lørdagen.  
Tilladelsen er givet i samråd med 
afdelingsbestyrelsen.  
Det slider selvfølgelig på beboerne, hvilket vi er 
meget opmærksomme på.  
Vi ønsker at beboerne får fred i weekenderne og 
har derfor meddelt vores entreprenør at dette 
ophører med det samme i karre B. 
 
Beboerkoordinatoren – din kontaktperson 
Beboerkoordinatoren er flyttet og er nu at finde på 
Hulgårdsvej 106, kælderen (afdelingsbestyrelsens 
gamle lokaler). 
 
Beboerkoordinatoren holder sommerferie i 
perioden 31. juli – 13. august 2017. 
 
Har du spørgsmål til renoveringen er du altid 
velkommen til at kontakte Mette. 
 

 

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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