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INFORMATIONSFOLDER
Etape 1, Skovvangsvej 224, 226 og 228

Umiddelbart efter sommerferien - 2. august - starter nedbrydning af bagtrappetårne og opbygning af nye 
badeværelser i etape 1. Det betyder, at der bl.a. skal laves nogle midlertidige løsninger for beboerne inde i 
boligerne og på gaden. Det kan du/I læse om i denne folder:

    • Indretning med midlertidigt trinette-køkken 
    • Fordeling af badevogne
    • Tilbud om tørkloset
    • Valg af linoleum til køkkengulv

Varigheden af byggeprocessen kan man læse på gældende tidsplan: 

    • I Beboerinformationen, marts 2021.
    • På tavlen i vaskeriet
    • På Afd. 4’s side på aabnet.dk:
  www.aabnet.dk/afdelinger/afdeling-04-skovkanten/om-boligafdelingen/renovering-nye-badevarelser/

Arbejdsgangene i etableringen af midlertidigt trinette-køkken:
Arbejdsgangene i etableringen af midlertidigt trinette-køkken:
I forbindelse med nedtagning af bagtrappetårnet  bliver lejlighedens køkken som noget af det første blæn-
det af og en midlertidig køkkenløsning etableres med et trinette-køkken i det rum på gårdsiden, som ligger 
op ad køkkenet. Dvs. at der er koldt vand og afløb til alle lejligheder i byggefasen. 

I uge 27 forberedes hultagningen til installationer udvendigt på gårdsiden til de enkelte lejligheder. 
Disse gøres færdige inde i lejligheden samtidig med opstilling af trinette-køkken i lejligheden fra 2. august. 
Vand og afløb tilsluttes trinette-køkken. 
Først herefter blændes køkken og bagtrappetårn af.

Juni 2021

Om trinette-køkken:

Byggeleder Thomas Sørensen vil informere alle beboere med de eksakte datoer mv. 3-5 dage, inden   
 arbejdet udføres.

Placering af vand og afløb/ trinette-køkken i lejligheden:

Der er mulighed for at indrette sig på 2 forskellige måder med trinette-køkkenet:
1. Trinette-køkkenet opstilles foran vinduet.
2. Trinette-køkken placeres op ad væggen mod køkken.

Forudsætning: Trinette-køkkenet skal kunne fastgøres stabilt på den placering, beboeren vælger. Det skal 
være muligt for afløb fra vasken at kunne nå ud gennem facaden med et passende fald.

Ved spørgsmål om konkret placering af trinette-køkken tilbydes besøg i lejligheden:
Kontakt Susanne Winther på swi@aabnet.dk eller mobil med sms på 61420339
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Hvad består et trinette-køkken af?
Ud over selve trinette-køkkenet med vask, koldt vand, hylder og en skuffe følger der en dobbelt kogeplade 
samt en 32-liters bordovn med. Både kogeplade og ovn tilsluttes ved almindelig stikkontakt.
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Hvad skal den enkelte beboer selv gøre?
    • Gør plads til trinette-køkken: Hver enkelt beboer skal gøre plads til trinette-køkken i det rum, hvor  
  installationer på facaden er ført igennem. Se skema på side 2 og plantegning ovenfor.
    • Flyt eget køkkengrej og køleskab. Alt, hvad man skal bruge af køkkengrej, service osv. samt køleskab,  
  skal man flytte med fra eget køkken, inden dette blændes af.
  Der er ikke adgang til køkken under byggeriet.
    • Lejlighederne på 2. sal skal tømme alle skabe op ad trappen til loftet, da der skal bygges en ny væg  
  mellem lejlighederne, når loftstrappen tages ned.

Installation i dobbelt lejligheder:
Skovvangsvej 224, st.    = TV
Skovvangsvej 226, st.    = TH
Skovvangsvej 228, st., 1. sal og 2. sal     = TH
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Badeværelserne i kælderen og i lejlighederne nedbrydes som en del af byggeprojektet og nye badeværelser 
etableres til lejligheder. Der stilles badevogne til rådighed i byggefasen.
Der opstilles og tilsluttes badevogne på gaden i løbet af uge 30 og 31. 
Der bliver nabo-deling af badevogne for de allerflestes vedkommende. 

Nabo-deling af badevogn. Samme farve deler:

  2.sal   2.sal tv   2.sal th   2.sal tv   2.sal th
  1.sal   1.sal tv   1.sal th   1.sal tv   1.sal th

  Skovvangsvej 228   Skovvangsvej 226   Skovvangsvej 224

  Stuen   Stuen   Stuen

Eksempel på badevogn

Rengøring af trinette-køkken, kogeplader og ovn:
I byggefasen holdes trinette-køkkenet, kogeplader og ovn almindeligt rent af den enkelte bruger.

Efter endt byggeri i en etape og når eget køkken atter kan tages i brug, rengøres trinette-køkken, kogeplader 
og ovn af et firma og flyttes til den nye bruger.
Trinette-køkkenerne genbruges i hver af de 3 etaper af byggeriet. Altså bliver trinette-køkken brugt i alt 3 
gange.

Hvad gør fagfolk? 
Flyttefolk flytter trinette-køkken, kogeplader og ovn ind i de enkelte lejligheder fra 3. august.
VVS-folk tilslutter vand og afløb umiddelbart efter indflytningen.
I køkken står håndværkerne for afdækning af bordpladen og køkkenskabe samt afblænding af døren ud mod 
lejligheden.

NB! 
Er man ikke interesseret i trinette-køkken og koldt vand ind gennem facaden, skal man skrive og tydeligt 
tilkendegive dette til Susanne Winther på swi@aabnet.dk senest 2. juli 2021.

Rengøring af køkken og bad efter endt byggeri:
Der foretages en håndværker-rengøring af køkken og badeværelse, når byggeriet af nye badeværelser er 
færdigt. Der gøres ikke rent inde i skabe, men alene på overflader og vinduerne pudses.

OBS! rengøring er et tema, hvor mange forskellige meninger og standarder gør sig gældende.
Forslag: Pak alle ting fra køkkenskabe væk eller dæk selv grundigt af inde i køkkenskabe. Det er beboeren 
selv, der skal rengøre skabene indvendigt.

Om badevogne: 
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Bestyrelsen har besluttet, at det skal være muligt at vælge mellem 3 farver af linoleum til køkkengulvet. 
Der er opsat en plade med prøver i vaskeriet.

    • Som indstik ligger en talon til brug ved svar på valg.
    • Vælger beboeren ikke inden dead-line 2. juli 2021, vælges Lava/ gråsort som er standard.

Lava - gråsort Sealion - gråbrun Slate grey - lysegrå

Alle beboere får tilbudt tørkloset. Tørklosettet bliver stillet ved hoveddøren samtidig med at nøgler til bade-
vognen udleveres. Ønsker man at benytte tørklosettet, tages det ind i lejligheden. 
Lader man tørklosettet stå udenfor døren, er det signal om, at man ikke ønsker at 
benytte det og det bliver fjernet igen.

Tørklosettet tømmes og rengøres 2x ugentlig på faste dage. 
Beboeren er ansvarlig for, at der er adgang til boligen for tømning af tørklosettet. Er 
der ikke adgang til boligen, tømmes tørkloset ikke.

Når det nye badeværelse kan tages i brug, indsamles tørklosetterne, rengøres og sendes videre til næste 
bruger.

Brug og rengøring af badevogn:
Rengøring af badevognen i brugsperioden aftales med den nabo, man deler med. Det samme gælder, hvor-
vidt man lader sine private ting blive i badevognen eller de tages med til lejligheden mellem hvert brug.
Når det nye badeværelse kan tages i brug i lejligheden og badevognen gives videre til ny bruger, rengøres 
den af et rengøringsfirma. Nøglerne indsamles og gives videre til nye brugere. 
Er nøglen bortkommet, må beboeren erstatte den.

Byggeleder Thomas Sørensen vil informere 3-5 dage inden omdeling incl. information om, hvilke   
dage der tømmes og rengøres.

Kontaktdata
Susanne Winther, AAB Projektleder. Mail: swi@aabnet.dk   Mobil: 61420339
Thomas Sørensen, Byggeleder, Høgh og Sønberg. Mail: thomas.s@hoson.dk   Mobil: 41400154 

Om tørkloset:    

NB! I forbindelse med tømning af tørkloset er det vigtigt, at man har afleveret en nøgle sammen med ad-
gangstilladelsen.

Om Linoleum


