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Kære beboer i AAB afdeling 25 
 
Renoveringen skrider planmæssigt fremad i karre A. 
 

Der pågår i øjeblikket udskiftning af taghætter i Karre A, 
hvilket kan give lidt støv og småsten i køkken og bad fra 
ventilationskanalerne. 
I uge 19 fortsætter arbejderne – de berørte boliger vil 
blive varslet. 
 

I dette nyhedsbrev kan du læse om bl.a.: 
 

Problemer med gulvvarmen på badeværelserne enkelte 
boliger.  
 

Vejdirektoratet har valgt at renovere Hulgårdsvej samtidig 
med vores renovering. Det kan give lidt udfordringer for 
renoveringen i karre A. 
 
God læselyst. 

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

 

  

Tidspunkt Aktivitet 

Januar – maj 2018 Arbejder i varmecentralerne under 
Borups Alle 251D samt Hulgårdsvej 
104 

Marts – juni 2018 Renovering Borups Allé 255, 
Borups Allé 257 samt Hulgårdsvej 
90 og 100 

Maj – oktober 2018 Københavns kommune renoverer 
Hulgårdsvej. 

15. maj 2018 Beboermøde, Grøndalscentret. 
Dagsorden m.v. omdeles i 
postkasserne 

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

Juli – december 2018 Renovering Borups Allé 255, 
Borups Allé 257 samt Hulgårdsvej 
90 og 100 

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

Marts – april 2019 Nedtagning af byggeplads karre A 
samt genhusningspavilloner og 
reetablering af terræn og vej 

 



 

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. 

 

 

Sidste nyt fra projektet 
I karre B mangler der forsat nogle småting bl.a. kontrol af 
fuger omkring enkelte vinduer og altaner. 
 

Ydermere skal sætningsskader i murværket gården i karre B 
laves.  
 

Vi forventer rådgiver får udarbejdet rapporten omkring 
sætningsskader inden for de næste 3 uger, hvorefter 
arbejderne går i gang.  
 

Du vil derfor kunne opleve at liften kører op og ned foran 
dine vinduer eller at der arbejdes lige foran dine vinduer i 
en periode. 
 

Etablering af græs m.v. i gården karre B påbegyndes snarest 
muligt. 
 

Vores meget vellidte og dygtige Projektleder Kenn Amhild 
takker af og skal nu nyde sit velfortjente otium. 
Kenn kan nu nyde sit otium med mere tid til at rejse lidt 
mere samt få tid til de mange fritidsinteresser han har. 
 

Alle hos AAB, entreprenør og arkitekter håber at Kenn vil 
nyde sit otium, og takker for hans altid store engagement 
og gode evne at løse de opståede problemer på en god og 
fornuftig måde. 
 

Projektleder Jan Hansen fra AAB overtager efter Kenn. Jan 
kender til renoveringen, da han tidligere har været 
tilknyttet sagen fra Mangor & Nagel. 
Tag godt i mod Jan. 
 
Ændring af adgangsveje i gården Karre A 
Renoveringen af boligerne Hulgårdsvej 98 er påbegyndt d. 
23. april, hvilket bevirker, at adgangsforholdene for 
beboerne i gården ændres markant. Så vær opmærksom 
når du færdes i gården. Følg anvisningerne på de opsatte 
skilte. Respekter anvisningerne så vi undgår uheld. Træd 
ikke ind på byggepladsområdet.  Er du i tvivl, så kontakt 
beboerkoordinatoren.  
 

Beboere Hulgårdsvej 90 – 102 som parkerer deres cykel, 
knallert m.v. i gården foran opgangen skal fjerne den 
grundet byggepladsændringerne. 
 

I forbindelse med at Københavns kommune har besluttet at 
renovere Hulgårdsvej samtid med vore renovering kan 
dette skabe lidt trafikkaos og ventetid foran porten ved 
Hulgårdsvej 102 – 104.  
 

Det grønne trækants areal ved Hulgårdsvej og Borups Allé 
253, 257 og 259 spærres af og bruges til byggeplads. 
 

Se evt. opslag i opgangene vedr. adgangsvej m.v. 
 
Altansejl 
For de beboere der har valgt altan er det nu muligt gennem 
afdelingsbestyrelsen at tilkøbe et altansejl.  
Altansejlet er koksgråt og kan købes på kontoret i 
åbningstiden tirsdage mellem kl: 18:30 og 19:30. 
Prisen er 1000 kr.  
Afregning m.v. aftales nærmere med bestyrelsen 
 
Husk at rense afløb i brusekabinen jævnligt 
På grund af manglende rensning af afløb i brusekabinen har 
vi oplevet den 1. vandskade. Der opstod oversvømmelse i 
entreen i en bolig som nu har forvoldt vandskade i loftet 

hos underboen. 
Det er meget vigtigt, at du selv renser dit afløb for hår og 
sæberester, så vi ikke får vandskader i boligerne. Det har du 
pligt til! 
 

Et godt råd er, at rense det ca. 1 gang ugentligt, så undgår 
vi flere vandskader. 
 
Gulvvarme badeværelser 
Det er endnu ikke lykkedes at finde ud af hvorfor 
gulvvarmen på badeværelset i enkelte boliger i karre A og B 
forsat ikke virker. Der har været iværksat undersøgelser og 
foretaget forskellige ændringer uden resultat. 
Der arbejdes fortsat på sagen. Eksperter fra det firma som 
har leveret forskellige komponenter til gulvvarmen er nu 
hidkaldt for at undersøge og lave forskellige tiltag. 
Disse vil forgå i kældereren, så det kræver ikke adgang til 
boligerne i første omgang. 
 
Nøgle til inspektionslemme i køkken 
De beboere i karre B der endnu ikke har afhentet nøgle til 
inspektionslemme i køkken, må meget gerne få den 
afhentet snarrest muligt. 
Nøglen skal afhentes hos beboerkoordinatoren. 
Du skal kvittere for nøglen. 
 
Kontakt til Svane køkken 
Ønsker du at tilkøbe ekstra tilbehør til dit nye køkken skal 
du kontakte Svane køkken Lyngby, Jernbane Allé 1, 2800 
Lyngby. Telefon 40 86 89 40 og spørge efter Morten. 
Ekstra tilbehør skal den enkelte beboer selv afregne og 
bestille gennem Svane. 
 
Hvem ringer jeg til i akut opståede situationer 
I akut opståede situationer uden for normal arbejdstid kan 
du kontakte: 
 

Alt med renovering og genhusningspavilloner: 
Beboerkoordinator Mette Chang, telefonnr. 21 13 69 79. 
Får du ikke fat i beboerkoordinatoren, så kontakt da 
afdelingsbestyrelsen. 
 

Afdelingsbestyrelsen: 23 44 04 78. 
 

Det skal påpeges, at akut telefonen kun er til akut opstået 
skader, der ikke kan afvente til den førstkommende 
hverdag. 
Du skal altså ikke ringe, hvis vandhanen drypper – så 
kontakter du /beboerkoordinatoren/varemesteren den 
efterfølgende hverdag mellem 7 – 15. 
 
Beboerkoordinatoren – din kontaktperson 
Har du spørgsmål til renoveringen er du altid velkommen til 
at kontakte beboerkoordinator Mette Chang. 
Mette er at finde Hulgårdsvej 106, kælderen. 
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