
NYE BADEVÆRELSER
Skovkanten afd. 4

Her får I de seneste nyheder omkring det kommende byggeri af nye badeværelser i 
afdelingen. Der følges op med en omfattende informationskrivelse omkring 1. august, som 
beskriver de procedurer, tidsplaner og forhold, der bliver gældende for byggeriet og beboer-
ne, mens det står på.

Start på etape 1 forventes september 2020.
Udbudsmaterialet er mere end 95% færdigt på nuværende tidspunkt og vi forventer, at vi kan 
sende det i licitation snarest. Dvs at der kommer priser ind fra de bydende 
hovedentrepenører i løbet af sommeren og vi kan skrive kontrakt og komme i gang med 
byggeriet til september.

Byggeriet kommer til at forløbe i 3 etaper:
Etape 1: Skovvangsvej nr. 224, nr. 226 og nr. 228. 
Etape 2: Skovvangsvej nr. 230, nr. 232 og nr. 234. 
Etape 3: Skovvangsvej nr. 236 og Cort Adlersgade nr. 21 og nr. 23.
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Hvad ser beboerne frem til? 
Her ser I den endelige indretning af standard-badeværelset og en tegning af de kommende 
facader mod gården. 
Der er ikke mindre end 8 variationer af badeværelset alt efter hvor i afdelingen, de er 
placeret. Det er primært badeværelserne i nr. 23, der er anderledes. 
Alle badeværelser er tilpasset hen over standard-modellen.

Som det ses på illustrationen, er der franske altaner fra køkken i stueetagen og på 1. sal. 
På 2. sal er der et stort vindue, som kan skydes til side, samt drejes ved rengøring. På grund af 
mansardtaget er det ikke muligt at få plads til en fransk altan. Der indsættes et ovenlys i taget. 
Det bliver nogle meget lyse og dejlige køkkenrum, der bygges sammen med badeværelserne i 
hele afdelingen.
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A.  Facade mod gårdrum med en sammenlagt lejlighed i  
     stueetagen
B.  Facade med franske døre i stuen og på 1. sal og et stort      
    oplukkeligt vindue på 2. sal
C.  3-D visning af standard badeværelse

1.  Væg mod gangen med fyldingsdør med højtsiddende  
    vinduesparti
2.  Væg mod gården med dannebrogsvindue
3.  Væg mod bygningsmidte med toilet og håndvask
4.  Væg mod gårdlommen mellem de nye bygninger med  
    bruser samt forberedt vaskesøjle
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Første 3-måneders varslinger udsendt
De første 3- måneders varsler er sendt ud til Etape 1 
Den følges op med en advicering 3-5 dage, inden selve arbejdet skal udføres – så der er altså 
et stykke tid til.
Jeg modtager ”Adgangstilladelser” på sms, mail eller på skrift i postkassen hos Servicecenter 
Nord, Herambsgade 19 fra beboerne i etape 1. Informationen fremgår på 3-måneders varslet.

Der er behov for at få adgang til en del loftsrum og bilejemål i kælderen i forbindelse med 
udvidelse af hovedtrappen. 
Beboerne, der råder over de rum, der bliver involveret, får som minimum besked henholdsvis 
med 3-måneders varslet for loftrummenes vedkommende og for kælderrum med en 
opsigelse af de pågældende bi-lejemål. 
Alene det loftrum, som er inkluderet i lejemålet, vil blive erstattet, hvis loftsrum må nedlæg-
ges i forbindelse med byggeriet.
Der skabes et antal nye bilejemål i kælderen, hvor bagtrapperne nedlægges. 
Bestyrelsen og dermed beboerdemokratiet administrer ventelisten til bilejemål. 

Hovedtrappen brandsikres 
Fordi trappetårnet i gården nedbrydes for at give plads til de nye badeværelser, skal hoved-
trappen brandsikres som første skridt og dørene til lejlighederne udskiftes med en brandsik-
ret model.
For beboerne betyder det, at der i en periode ikke bliver adgang til boligen ad hovedtrappen 
og derfor skal bagtrappen benyttes. Der etableres adgang til gaden gennem cykelkælderen 
under Skovvangsvej 230 for etape 1.

Corona/ Covid-19
Vi afventer sundhedsmyndighedernes instrukser i forbindelse med Corona/ Covid-19, som 
forventes offentliggjort medio august. Det vil kunne få nogle konsekvenser for vores planlæg-
ning. Umiddelbart ser det fornuftigt ud f.eks. i forhold til hvor stor en gruppe mennesker, der 
kan samles til et kommende afdelingsmøde.
Corona/ Covid-19 har dog allerede fået en betydning ind i byggeprojektet. 
Der vil med udgangspunkt i den nuværende situation, blive stillet individuelle toilet- og bade-
vogne op til de enkelte lejemål. 

Vi arbejder også med at fremføre koldt vand i en simpel, midlertidig løsning til de enkelte 

boliger under etaperne, så vi kan imødekomme behovet for at kunne vaske hænder.
Vi arbejder med, at der kan etableres en primitiv køkkenløsning i lejlighederne sammen med 
det kolde vand. 

Det kommer der mere information om i den omfattende beboerinformation omkring 1. 
august. 



Møde med bestyrelsen 8. juni
Bestyrelsen mødtes med rådgiverne, som står for projektering og myndighedsbehandling og 
AAB/ Susanne Winther (swi) til en uddybende orientering om projektet. 
Vi havde desuden en dialog omkring, hvad der kan være hjælpsomt for beboerne, mens byg-
geriet står på og hvordan det kan klares indenfor budgettet. 
Der blev stillet gode spørgsmål og vi havde en konstruktiv snak. 
Vi mødes igen i uge 31 og fortsætter, hvor vi slap.
I mellemtiden laver jeg (swi) oplæg omkring kommunikation og afklarer diverse spørgsmål.

AAB vil gerne præsentere byggeprojektet for hele afdelingen. I samarbejde med bestyrelsen 
finder vi et tidspunkt.

Der kan være mange overvejelser, tanker og idéer omkring så stort et byggeprojekt. 
Tag kontakt til mig – jeg foretrækker mail - så vender jeg tilbage til dig – også gerne på mobil, 
hvis du ønsker det, med en snak om tingene, opklaring eller hvad, der nu må være relevant!

Med venlig hilsen,

Susanne Winther beboerkoordinator

Mail: swi@aabnet.dk, telefon: 61 42 03 39
 


