
 

 

 

 

Tidspunkt Aktivitet 

 Oktober 2017 - januar 2018 Renovering Hvidkildevej 56C, 56B, 
Genforeningspladsen 46 og 44, 42, 
Borups Allé 251E 

Asbestsanering lofter og kælderrum i 
karre B samt A 

November 2017 – februar 
2018 

Renovering Genforeningspladsen 42, 
Borups Allé 251E, 251D. 

Asbestsanering karre A. 

Januar 2018 - april 2018 Renovering Borups Allé 253, 251A, 
251B, 251C 

Marts 2018 – juli 2018 Renovering Borups Allé 255, 257, 
Hulgårdsvej 98, 100 

Juni 2018 – september 2018 Renovering Hulgårdsvej 102, Borups 
Allé 259, Hulgårdsvej 106,  

Juli- december 2018 Renovering Hulgårdsvej 104, 96, 94, 
Genforeningspladsen 48 

November 2018 – marts 2019 Renovering Genforeningspladsen 50, 
52 samt Hulgårdsvej 90 

Marts – april 2019 Nedtagning af byggeplads karre A, 
nedtagning af beboervogne, 
reetablering af terræn og vej 

 

17. oktober 2017 

Kære beboer i AAB afdeling 25 

Renoveringen skrider planmæssigt og de 2 sidste opgange i karre 

B vil stå færdige inden jul. 

Byggepladsen i karre B bliver derfor fjernet i takt med 

færdiggørelsen. . I karre A er vores entreprenør i fuld gang med 

etablere det sidste del af byggepladsen, hvor renovering af 

boligerne på Genforeningspladsen 46 og 44 er i fuld gang.. 

 

Udbedring af fejl og mangler, især udbedring af mangler fra 

Svanekøkken har på ingen måde været tilfredsstillende, hvilket vi 

gentagne gange har påpeget overfor entreprenøren. Det har nu 

betyder at entreprenøren bl.a. har sat deres egne tømrer til at 

udbedre fejl og mangler i køkkenerne 

Vi arbejder dog fortsat på at fejl og mangler udbedres i hurtigere 

tempo det gør. Alle fejl og mangler i karre B skal meget gerne 

være udbedret inden jul. 

Vi kan se en klar forbedring generelt af alle arbejder 

Genforeningspladsen 41, hvilket vi har meddelt skal være sådan 

fremadrettet. 
 

God læselyst. 
 
Med venlig hilsen, 
Boligforeningen AAB’s byggeafdeling  
Projektleder Kenn Amhild 
Afdelingsbestyrelsen 
Beboerkoordinator Mette Chang 
 



 

Asbestsanering                                                      
Asbestsaneringen er nu langt fremme. I karre A mangler der 
at blive saneret på loft og kælder i 9 opgange.  

For karre B mangler der nu kun 4 opgange.  

Det har været en rodet affære. Dels har entreprenøren ikke 
altid overholdt tidsplanen og ikke alle beboere har afleveret 
nøgler som vi har bedt om og vi har ikke kunnet få adgang 
til tiden. Tidplanen har derfor skulle revideres af flere 
omgange og vi har set os nødsaget til at klippe en del 
hængelåse for at sikre fremdrift. 

Desværre oplever vi, at beboere slukker for de miljøbokse 
som er opsat i forbindelse med saneringen, hvilket også 
forsinker arbejderne. 

Dette gælder også for de varmeventilatorer som er 
opstillet.  

Vi henstiller til, at beboere ikke slukker for disse.  

Asbestsanering af kælderen Hulgårdsvej 98 samt 100 vil 
først blive udført når renoveringen starter op i boligerne.  

Varmerørene (er de rør som asbestsaners) på lofter og 
kældre er endnu ikke skåret ned – dette kan først gøres i 
takt med at alle boliger der forsynes til en varmecentral er 
færdigrenoveret. 

Det betyder så at vi skal have adgang til loft/kælderrum 
endnu en gang. Det vil du blive varslet om når tid er. 

 

Istandsættelse efter endt renovering                             
Mange beboere ønsker at istandsætte deres bolig efter 
endt renovering. Det må beboerne også rigtig gerne. Men 
vent med at bestille håndværkere til i hvert fald 2 måneder 
efter tilbageflytning. Udbedring af fejl og mangler tager lidt 
tid, og vi skal nødig ud hvem der har lavet hvilke skader. 

 

Loft og kælderrum                                                                         
I forbindelse med renovering af boligerne skal vi have 
adgang til nogle loft og kælderrum, da varme- og vandrør 
samt faldstammer løber gennem disse rum. De rum vi skal 
have adgang til skal være ryddet. Dette vil fremadrettet 
fremgå af 6 ugers varslingen for renovering af boligerne. 

 

Mangelafhjælpning 

Vi skal igen lige minde om at det er helhedsplanen sammen 
med afdelingsbestyrelsen der styrer og håndterer 
eventuelle fejl og mangler (som vores rådgivere 
registrerer)- det er ikke beboerne. Du skal også huske på, at 
du/i flytter tilbage til en renoveret bolig, som ikke fremstår 
ny.  

Husk også at du som beboer ikke kan og ikke skal diktere 
håndværkerne om hvad der skal laves 

 

Varmesæson                                                          
Fyringssæsonen er over os, hvilket kan mærkes. 

I forbindelse med etablering af det nye 2-strengssystem har 
der i karre B været lidt opstarts vanskeligheder, hvilket er 
helt normalt. Det har betydet dels at der skulle lukkes luft 
ud af systemet, så alle beboere fik varme på. 

Det nye varmeanlæg er elektronisk styret og styres af 
udetemperaturen.  Varmestyringen styres automatisk. En 
udeføler vurderer boligens varmebehov i forhold til 
udetemperaturen og justerer temperaturen på 
centralvarmevandet til dine radiatorer. Varmen/radiatoren 
kan derfor føles anderledes varm end ved det tidligere 1-
strengsanlæg. 

Husk når radiatoren kun er varm i toppen, så virker den, 
som den skal. En radiator skal nemlig kun være varm i den 
øverste tredjedel. 

Mener du ikke, at dine radiatorer afgiver nok varme, så 
prøv at skrue termostaten op på max i ca. 1 døgn. Mener 
du stadigvæk ikke det hjælper så kontakt varemesteren. 

Det samme system vil blive etableret i karre A. Her er der 
kun skiftet varmerør ud i kælderen p.t. 

 

Vandskader og indbo forsikring                                                
Vi har desværre været ramt af 2 vandskader. Vandskader vi 
ikke kan laste entreprenøren.  

I karre A har beboere været på loftet og drejet på nogle 
ventiler de ikke skulle have drejet på. De gav vandskade i 4 
boliger. 

Vi skal gøre opmærksom på, at ingen beboere på nogen 
måde må røre eller dreje på ventiler/haner på loft eller i 
kælder. 

Uheldigvis havde ikke alle berørte beboere en 
indboforsikring. Det betyder at de ikke får dækket de 
skader der er sket på deres indbo. 

Sørg derfor for, at have din indboforsikring i orden og det 
vil komme tifoldigt retur til dig i form af øget tryghed. En 
indbo forsikring dækker også ved brand m.v. 

 

Vaskerier                                                                                        
Vaskeriet i karre B, Hvidkildevej 56B kan igen benyttes fra d. 
27. oktober 2017. 

Vaskeriet i karre A vil blive lukket d. 30. oktober 2017 og 15 
uger frem, samme periode hvor boligerne 
Genforeningspladsen 42 renovers. Faldstammer m.v. fra 
denne opgang løber gennem vaskeriet. 

Beboere der i karre A benytter vaskeriet må derfor benytte 
vaskeriet i karre B. Bestilling af vasketid m.v. foregår på 
samme måde som i karre A 

 

Beboerkoordinatoren – din kontaktperson 
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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