
 

Til beboerne i afdeling 4     11. april 2020 

Her får i information om stadet for renovering af afdelingen. Hvor står vi lige nu? Hvad med corona? 

- Og det er godt at kunne sige, at helt overordnet går det som planlagt med fremdriften. 

Corona-situationen er den ukendte faktor for os på samme måde som for alle andre i Danmark. Vi kan ikke forudse 

det ukendte, men vi kan forholde os til, at der kommer nogle ting, som vi skal tage stilling til undervejs. Det er i sig 

selv ikke noget ukendt fænomen i byggebranchen. Det arbejder vi med hver dag.  

Det, der er særligt med corona, er, at vi skal holde os på afstand af hinanden og ofte vaske hænder. Det kan blive en 

særlig udfordring, når byggeriet går i gang og så skal vi finde nogle løsninger. Og det gør vi til den tid.  

Der kan ske så mange ting hen over de næste måneder, at det ikke giver mening at gå konkret ind i de 

problematikker nu. Vi er opmærksomme og tager corona alvorligt. Vores ansvar for at minimere gener for beboerne 

slækkes der ikke på. 

Tilbage til nutiden: 

I denne fase hvor der laves hovedprojekt og udbudsmateriale kører arbejdet som sagt efter tidsplanen. Vi forventer 

stadig at holde licitation og indgå kontrakt inden sommerferien. 

Vi afventer stadig byggetilladelsen og der rykkes for den. Vi forventer heller ingen problemer her. 

Projektet er stadig som afdelingsmødet vedtog for efterhånden et par år siden og indeholder i store træk: 

• Brandsikring af fortrappen 

• Adgang til loft og kælder fra fortrappen 

• Nedrivning af eksisterende bagtrappe/trappetårn 

• Omlægning og renovering af kloakforhold 

• Etablering af nye tilbygninger indeholdende badeværelser og udvidelse af køkken 

• I sammenlægningslejlighederne også mulighed for et ekstra rum + disponibel plads til garderobe eller 

lignende 

• Nye adgange til kælderen fra gården + div.  

Beboerne i sammenlægningslejlighederne vil blive kontaktet hver især i løbet af foråret for at aftale den konkrete 

løsning i deres lejlighed. 

Bestyrelsen inddrages løbende og der afklares forskellige spørgsmål. Så derfor ”er vi godt med”. Der dukker også nye 

byggetekniske faktorer op og de indarbejdes i det samlede projekt, så vi får en afdeling, der er top-attraktiv de næste 

mange årtier. 

Vi håber derfor, at arbejderne kan igangsættes kort efter sommerferien som planlagt og at det samlede projekt står 

færdigt inden udgangen af 2021. 

Vi vil afholde et informationsmøde, hvor vi kan præsentere projektet og ikke mindst hvordan arbejderne kommer til 

at foregå. Det bliver formentlig kort efter sommerferien. Herom senere. 

Vi glæder os til at komme i gang og ikke mindst til at blive færdige og så håber vi, at alle beboere i Afdeling 4 er 

corona-fri og at der er tid og plads til også at nyde foråret. 

 

Med venlig hilsen, Morten Strunge, Projektchef AAB 


