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Det har været igen været et hårdt år for beboerne i de 

lejligheder, hvor der renoveres. Det er støjende, at renovere 

en bygning, så alle beboere er ramt af renoveringen. Det går 

langt bedre med arbejdet inde i boligerne. Der er ikke så 

mange uforudsete problemer.  

 

Entreprenøren er blevet bedre til at overholdetidsfrister og 

byggetilsynet melder at der ved afleveringen af boligerne 

ikke er så mange fejl og mangler, som tidligere. Men der er 

stadigvæk plads til forbedringer. 

 

Vi vil ønske alle beboere en glædelig jul og godt nytår.. 

 

God læselyst. 

 
Med venlig hilsen, 

Boligforeningen AAB’s byggeafdeling  

Projektleder Kenn Amhild 

Afdelingsbestyrelsen 

Beboerkoordinator Mette Chang 

 
 

 

 

 

Rådgiver/tilsyn kontroller inden for de 10 

arbejdsdage at eventuelle fejl og mangler er 

udbedret. 

 

Fugtalarm i inspektionsskakten i køkken 

I alle køkkener er der i installationsskakten ved 

døren til køkkentrappen installeret en fugt alarm. 

Information vedr. alarmen findes i 

vedligeholdelses manualen som er omdelt til alle 

renoverede boliger.. 

 

Vaskekældre under opgangene   

I vaskerummene under hver opgang, hvor beboere 

kan opstille deres egen vaskemaskine (kræver 

tilladelse fra afdelingsbestyrelasen), skal vores 

entreprenør sørge for at taphane til vand som 

foreskrevet i projektet. 

Taphaner til de enkelte maskiner skal 

afdelingsbestyrelsen sørge for. Dette kan tage lidt 

tid, da håndværkerne skal være helt ude af 

rummene inden da. 

Afdelingsbestyrelsen henviser i denne periode til 

ejendommens fællesvaskeri. 

                                                     

Ventilation                                                                                

Vi har desværre erfaret at nogle beboere har tapet 

ventilationskanalen til eller har lukket den på 

anden vis. 

Vi skal derfor igen gøre opmærksom på, at det 

selvfølgelig ikke er tilladt, hverken at tape 

ventilationskanalerne til eller lukke dem til. 

Ovenstående kan have indflydelse på de andre 

boliger i opgangen. 

Ventilation i køkken og bad er for at sikre et godt 

indeklima boligen. 

Hvis anlægget ikke kører som det skal, kan der 

skabes dårligt indeklima og problemer med 

skimmel, og anlægget kan tage skade.  

Husk at rengøre ventilationen i bad jævnligt. Det 

samme gælder for fedtfilterne i emfang. Du kan 

læse hvordan i vedligeholdelses manualen som 

ligger i boligen ved tilbageflytning. 

 

Ventilationen Hulgårdsvej 86 har desværre været 

sat ud af drift. Årsagen er, at beboere har været i 

el-tavlen til relæet (er placeret på loftet) for at 

etablere strøm til loftbelysning. 

 
Det har bevirket at relæet har slået fra og dermed 

har sat ventilationen ud af drift. 

En ny indregulering af ventilationen er nødvendig 

for at få det til at køre igen. 

Ovenstående har selvfølgelig været til meget stor 

gene for opgangens beboere. Ydermere skal vi 

betale for ny indregulering samt for demontering 

og reetablering af el-tavlen – rigtig ærgerlige 

penge. 

Vi skal gøre opmærksom på, at ovenstående 

naturligvis på ingen måde er tilladt. 

Finder afdelings bestyrelsen synderen hæfter 

vedkommende for udgifterne. 

 

Beboerkoordinatoren – din kontaktperson 

Har du spørgsmål til renoveringen er du altid 

velkommen til at kontakte Mette. 

Mette er at finde Hulgårdsvej 106, kælderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på beboerkoordinatoren 

holder ferie fra fredag d. 15. december til og 

med mandag d. 1. januar 2018. 

 

I akutopståede situationer kan du kontakte 

Projektleder Kenn Amhild på mail kam@aab.dk 

eller kontakte afdelingsbestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt Aktivitet 

Oktober 2017  - januar 2018 Renovering Genforeningspladsen 

44, 42 samt Borups Allé 251E. 

Fællesvaskeriet Borups Allé 251E 

er lukket grundet renoveringen. 

Nedtagning af byggeplads og 

reetablering af gården karre B. 

Januar - maj 2018 Renovering Borups Allé 253, 251A, 

251B samt Borups Allé 251C. 

Arbejder i varmecentral 

Hulgårdsvej 104 samt Borups Allé 

251D 

Marts - juni 2018 Renovering Borups Allé 255, 257, 

Hulgårdsvej 98 samt 100. 

Juni - september 2018 Renovering Hulgårdsvej 102, 

Borups Allé 259 samt Hulgårdsvej 

106 

Juli - december 2018 Renovering Hulgårdsvej 104, 96, 

94 samt Hulgårdsvej 92. 

Oktober 2018 - februar 2019 Renovering Genforeningspladsen 

48, 50, 52 samt Hulgårdsvej 90.  

Marts 2019 Nedtagning af byggeplads karre A, 

genhusnings pavilloner samt 

reetablering af terræn og vej. 
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Status på renoveringen                                                                    

Karre B er nu ved at være færdigrenoveret. 

Rådgiver mangler at gennemgå de 5 sidste 

opgange (blev aflyst på grund af sygdom).  Der 

udestår få punkter som stadigvæk ikke er 

udbedret. Enkelte punkter skyldes at der ikke er 

givet adgang til boligerne som varslet. 

Byggepladsen I karre B er i gang med at blive 

nedtaget. Vi forventer at gården er fuldt 

reetableret i februar 2018. Dog afhængig af 

vintervejret. 

 

Byggeledelsen er rykket ind i gården i Karre A. 

De skure/containere som er placeret ved 

Genforeningspladsen 49 – 51 skal forsat blive 

stående til renoveringen i Karre A er færdig. 

 

Videoovervågning ad byggeplads karre A             

Vores entreprenør har valgt at opsætte video 

overvågning op omkring byggepladsen i karre A. 

Både AAB samt afdelingsbestyrelsen har sagt god 

for dette. 

Selve byggepladsen, opgangene samt porten ved 

Hulgårdsvej 100 – 102 overvåges. Dette for at 

komme tyveri af byggematerialer, manglende 

aflåsning, klunsere samt beboere der smider affald 

i entreprenørens containere til livs. 

 

Weekend arbejder karre A                         

Afdelingsbestyrelsen har sagt god for lørdags 

arbejder i karre A.  

Der arbejdes ikke lørdag d. 23. og 30. december 

2017. 

 

Afhentning af bolignøgler                                             

En del beboere i karre B som tidligere har fået 

besked om at de kunne afhente deres bolignøgler, 

har endnu ikke afhentet dem. 

Beboerkoordinatoren opfordrer alle dem til få dem 

afhentet i starten af det nye år. 

 

Husk altid navn, adresse eller bolignr. Når du 

afleverer dine nøgler i beboerkoordinatorens 

postkasse. Det kan være temmelig svært at finde 

ud af hvor og hvem nøglerne tilhører uden navn og 

adresse.  

Asbestsanering                                                  

Asbestsaneringen er færdig på nær kælderen 

Hulgårdsvej 98 samt 100 og beboerkoordinatorens 

kontor. 

Her saneres samtidig med at boligerne renovers. 

  

Det har været en stor mundfuld for alle af flere 

årsager. Dels blev arbejderne ikke udført som 

varslet, de der skulle udføre opgaven blev ramt af 

sygdom, nøglehåndtering, oversete loft / 

kælderrum, beboere der ikke fik afleveret nøgler 

til loft eller kælderrum. 

Lofter og kældre hvor DMA havde taget prøver, 

som viste at rengøringen ikke var i orden, og 

derfor måtte rengøres på ny og DMA endnu 

engang måtte ud at tage prøver.  

Alt dette skulle der nu være styr på, og vi skulle nu 

være igennem alle steder. 

Oplever du der stadigvæk er afdækket ved eller i 

dit loftrum, så kontakt beboerkoordinatoren. 

 

Det er ikke længere nødvendigt at beboere ifører 

sig dragt og maske for at gå på loftet. Disse fjernes 

inden jul. 

 

I nogle tilfælde har det været nødvendigt at klippe 

låsen til et loft eller kælderrum for at processen 

ikke skulle gå helt i står. Dette afdelingsbestyrelsen 

givet tilladelse til. 

Er din lås blevet klippet, så kontakt 

beboerkoordinatoren. 

 

Alle beboere kan afhente deres loft/kælderrums 

nøgler hos beboerkoordinatoren.  

Dette gælder dog ikke for de boliger hvor 

renoveringen pågår. 

 

I karre B er entreprenøren nu i fuld gang med at 

fjerne de sidste varmerør på lofter og kældre. 

De 2. sals boliger hvor der er et gammelt varmerør 

ned gennem loftet i entreen vil også blive fjernet 

og hullerne efterfølgende lukket. 

 

Beboerkoordinatoren – en blæksprutte                             

Hvad er egentlig beboerkoordinatorens rolle i en 

renoveringssag? 

Opgaverne er mange bl.a.: 

- Ud og indflytning til fra bolig til 

genhusningspavillon og omvendt. 

-At sikre at beboerne generes mindst muligt mens 

der renovers samt efterfølgende 

- At sikre god kommunikation med beboere, unge 

som ældre. 

- Være bindeled mellem beboere, byggeledelse, 

rådgiver og afdelingsbestyrelse 

-Yde særlig hjælp til de der har behov 

- Sikre at entreprenør/håndværkere kommer ind til 

tiden 

- Boligerne er ryddet som varslet, de rydder op 

efter sig og aflåser byggepladsen 

- Nøglehåndtering fra beboer til entreprenør og 

omvendt. 

- Varslinger af beboerne, 3 måneders varsling, 6 

ugers varsling, 14 dages og 3 dages varsling inden 

opstart. 

- med til at sikre at både beboere samt 

entreprenør/håndværkere overholder tidsfrister. 

-Tage imod alle beboerhenvendelser vedrørende 

byggesagen 

-Opsøgende arbejder hos alle beboere inden 

opstart. 

- Øge særlig hjælp til udsatte beboere. 

-Kontakt til hjemmepleje, kommune m.v. 

Opgaverne er mange og derfor må beboere også 

forvente nogle dages respons på e-mails og sms’er. 

Husk også, at beboerkoordinatoren ikke har og 

ikke skal have kontakten til de enkelte 

håndværkere. Henvendelser sendes videre til 

entreprenøren som så formidler det som skal 

videre til håndværkerne. 

Derfor kan der noget tid inden der forligger et 

svar.  Nogle gange kan der være ting, hvor det er 

nødvendigt at have ingeniøren med ind over, 

hvilket også tager tid. 

Fejl og mangler karre B                                                  

Fejl og mangler er stor set ved at være udbedret 

for karre B. 

Vores rådgiver (Mangor & Nagel) som bliver betalt 

for at føre tilsyn med entreprenøren og også 

udbedring af registrerede fejl og mangler har 

været næsten alle boliger i karre B igennem for 

opfølgning af de fejl og mangler der er registeret 

ved aflevering. 

Lagt de fleste mangler har entreprenøren 

udbedret. 

I samme ombæring har tilsynet registeret de få 

huller i enten vægge, lofter eller gulve i enkelte 

boliger har registret disse på deres kontrol 

opfølgning af entreprenøren. Beboerne skal 

således ikke melde noget ind til hverken 

entreprenør eller beboerkoordinator. 

Ovenstående vil blive udbedret i januar 2018. De 

berørte beboere vil blive varslet. 

Vi skal igen gøre opmærksom på, at beboerne ikke 

skal aflevere en mangelliste ved tilbageflytning. 

Tilsynet har inden tilbageflytning gennemgået 

boligerne og meldt eventuelle fejl og mangler til 

entreprenøren. 

Det er ikke den enkelte beboer der er bygherre – 

det er afdelingen (afdelingsbestyrelsen) som er 

bygherre, og også dem, rådgiver, entreprenør er i 

dialog med. 

Det er også derfor den enkelte beboer ikke får 

udleveret fejl/mangelliste for boligen. 

 

Gennemgang af udførte arbejder 

Afdelingen har købt vores rådgiver til at 

kontrollere de udførte arbejder inden beboernes 

tilbageflytning. Rådgiver afgør hvorvidt 

håndværkerarbejdet har fejl og mangler, og 

vurderer det i forhold til, hvad der 

projektbeskrivelsen samt hvad der er fagmæssigt 

korrekt. 

I projektbeskrivelsen samt hvad der er fagmæssigt 

korrekt. 

I store renoveringssager som denne er AB92 del af 

håndværkeraftalen, og heri er der formuleret helt 

klare retningslinjer for, hvornår og hvordan 

gennemgangen skal gennemføres, og hvem der 

sørger for det. 

 

Mangler registreres i et system som rådgiver, 

entreprenør og underentreprenører har adgang til. 

Hvis der ikke under gennemgangen er fundet 

nogle væsentlige mangler kan du som beboer 

flytte tilbage til boligen som aftalt. 

 

Registrerede fejl og mangler skal udbedres inden 

for kort tid. I denne byggesag er det aftalt, at de 

skal udbedres inden for 10 arbejdsdage. 


