
 

  
Tidspunkt Aktivitet 

Januar – maj 2018 Færdiggørelse af fællesvaskeriet 
karre A. 

Renovering Borups Allé 253, 251A, 
251B samt Borups Allé 251C. 

Arbejder i varmecentralen under 
Borups Allé 251D samt Hulgårdsvej 
104. 

Marts – juni 2018 Renovering Borups Allé 255, 257 
samt Hulgårdsvej 90 og 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 
Genforeningspladsen48, 50, 52 
samt Hulgårdsvej 90. 

Marts – april 2019 Nedtagning af byggeplads karre A, 
genhusningspavilloner og 
retablering af terræn og vej. 

 

9.februar 2018 

Kære beboer i AAB afdeling 25 
 
Renoveringen skrider planmæssigt fremad. 
Boligerne afleveres med langt færre fejl/mangler og 
udbedring af disse sker hurtigere. 
 
Dog har vi i karre A nogle udfordringer med varmen i nogle af 
de færdigrenoverede boliger.  
 
Det samme gør sig gældende for det varme vand. 

 

Det er meget generne for beboerne her i den kolde tid og der 

er fra alle involverede parter meget stor fokus på at få løs t 

problemerne. 

 

God læselyst. 

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

 



 

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. 

 

 

Beboerne fortjener ros 
Ved opstart af renoveringen i de enkelte boliger er i stort 
set alle boliger ryddet meget fint.  
Det er ganske få ting som belysning i entre og 
knagerækker beboerne har glemt at fjerne. 
Entreprenør og beboerkoordinatoren kan kun sige: Hold 
da op hvor er I gode til at rydde som foreskrevet. 
Samtidig skal der lyde stor ros for beboernes 
tålmodighed, som det kræver at bo i en afdeling hvor der 
pågår en stor renovering. 
 
Husk at de der råber højest ikke altid har ret, men oftest 
er det dem man hører. En renovering af den størrelse 
som den der finder sted i afdeling 25 vil aldrig spænde af 
uden forhindringer. Disse kommer altid på de mest 
ubelejlige tidspunkter. Det tager også tid at få løst 
forhindringerne - det sker ikke over natten!  
 
Jeg mødte forleden en nydelig ældre dame i karre A, der 
havde et par spørgsmål omkring renoveringen. ”Det er jo 
det rene kaos”, sagde hun. Jeg kiggede forbløffet på 
hende og spurgte hvor hun havde det fra? Oven i købet 
bor den nydelige dame i en opgang hvor renoveringen 
endnu ikke er opstartet. 
”Jamen, det har jeg hørt”, var hendes svar! 

Se, her er det at det er ærgerligt at det er de 
højtråbende man hører, specielt selvfølgelig den 
negative slags, for den nydelige dame går rundt i den 
vildfarelse at vores projekt er det rene kaos. Det er det 
ikke! Hvor ville det være dejligt hvis også tilfredserne 
ville hæve røsten og meget gerne overdøve 
utilfredserne. Det skulle ikke være ret svært, jeg er ret 
overbevist om at koret af tilfredserne er langt det 
største. 

Ser du en af utilfredserne på din vej rundt i Afdeling 25, 
f.eks. hvis du er ude og kigge på vores rigtig flotte nye 
altaner, lyt gerne. Men husk at gå forbi en af til 
tilfredserne også, en sag har som bekendt mere end en 
side. 
 
 
Fejl og mangler karre B 
I karre B har vi et lille hængeparti med nogle mangler der 
endnu ikke er udbedret. Det er huller i lofter og vægge 
der endnu ikke er udbedret. 
Dette forventer vi vil ske inden udgangen af februar. Det 
gøres samtidig med at ventilationen indreguleres. De 
berørte beboere vil blive varslet for adgang til boligen. 
 
 
Fælles vaskeri karre A 
Vi forventer fællesvaskeriet i karre A kan benyttes igen 
fra uge 8. Hold øje med opslag i opgangene hvor dato for 
genåbning vil blive annonceret. 
 
 
Gulvarme på badeværelse    
Gulvvarmen i en del boliger i både karre A og B driller os 
en smule. Vi kender p.t. ikke den endelige årsag, men 
der arbejdes på højtryk for at finde den rigtige løsning. Vi 
håber på, at vi snart har en løsning på problemet, så vi 

kan justere gulvvarmen samtidig med at vi skal ind i 
boligerne og indregulere ventilationen. 
 
 
Problemer med varme samt det varme vand i karre A  
Der har gennem en periode være problemer med at få 
varmen og det varme vand frem til boligerne varmen i 
nogle boliger, Genforeningspladsen 46 – 42 samt Borups 
Allé 251E. Til stor gene for alle beboere. 
Når varmen/det varmevand fungerede i nogle boliger 
forsvandt det i andre. 
 
Alt, pumper, fremløb, returløb m.v. i varmecentralen 
under Borups Alle 251D m.v. er indstillet korrekt.  VVS 
ingeniørerne har været på sagen flere gange.  
Problematikken kan sandsynligvis være fordi det gamle 
1- strengs anlæg kører sideløbende med det nye 2 – 
strengs anlæg. (det vil det gøre indtil alle boliger der 
bliver forsynet med varme og vand fra varmecentralen 
Borups Allé 251Der færdig renoveret). Kombineret med 
”skidt” i rørene kan dette have blokeret nogle steder på 
strengen. Der har været forsøgt flere forskellige 
løsninger, uden resultat. Vi forsøger nu med at montere 
en vakuumudlufter som så udlufter 2 – strengs anlægget 
flere steder. Ydermere monteres en flowmåler så 
effekten af vakuumudlufteren kan måles. 
Vi skal beklage de gener beboerne har været udsat for.  
 
Omkring det varme vand er der undersøgelser i gang for 
at afhjælpe problemerne. Ingen kan umiddelbart afkode 
hvor problemet opstår, men vi kæmper med det.  
 
 
Ventilation i boligerne 
I karre B har vi lidt problemer med ventilationen, hvilket 
har bevirket, at der i nogle boliger kunne opleves en 
hylen i køkkenet eller badet.  
 
Vi har nu lavet nogle lydmålinger i boligerne 
Genforeningspladsen 47, og har fundet ud af hvordan 
problemet løses. Ind/udsugning vil blive skruet ned – 
dette kan vi gøre også så stadigvæk opfylde lovens krav 
til ventilering af boligerne. 
Dette kræver en ny indregulering i samtlige boliger. 
Dette vil du som beboer blive varslet for. Vi skal her gøre 
opmærksom på, at det er meget meget vigtigt vi i den 
forbindelse får adgang til samtlige boliger.  
 
 
Beboerkoordinatoren – din kontaktperson 
Har du spørgsmål til renoveringen er du altid velkommen 
til at kontakte Mette. 
Mette er at finde Hulgårdsvej 106, kælderen. 
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