
Brandsikringen er i gang i Etape 1 og 2, Skovvangsvej 224, 226 og 228 /E1
og Skovvangsvej 230,232,234/E2 
Brandsikringen forløber i forhold til tidsplanen og lige nu er tømrerne i gang med at bygge fortsættelsen af trappe-

skakten til loftet i E1, mens nedbryderne er gået i gang med at skære huller i loftsdækket i E2.

Byggeleder Thomas sender information ud løbende omkring arbejderne og om, hvornår beboerne i de enkelte 

opgange kan benytte hovedtrappen eller ikke benytte den.

Opstartsmøde for etape 2 og 3, Skovvangsvej 230,232,234/E2, Skovvangsvej 236 og Cort 
Aldersgade 21 og 23/E3

8 beboere mødte op til opstartsmøde 25. maj kl. 15-16 i fælleslokalet.

Her er en lille oversigt over, hvad der blev talt om:

• Hvornår lukkes der for brug af gården? Fra uge 24 vil entreprenøren begynde at stille op til byggeplads   

 og fra uge 26 vil gården være lukket for beboerne med hegn. Byggepladsen skal være kørende fra dag 1 i uge  

 31, hvor man begynder med nedtagning af trappetårn i etape 1/ E1.

• Er der adgang til loftet? Nej, ikke der hvor der arbejdes. Dørerne til loftet spærres og der skiltes. Det er en  

 kort periode på nogle uger, hvor det er for farligt for beboerne at færdes på loftet. Er der noget, man ubeting- 

 et skal have fat på i sit loftsrum, så kontakt byggeleder Thomas på: mobil 41400154. 

• Om forsikringer. Der blev spurgt ind til flere ting omkring forsikringsspørgsmål – Skader dokumenteres straks  

 med foto. Det er et godt udgangspunkt for dialog. Involver straks mig/ Susanne Winther; swi@aabnet.dk. Det  

 er fornuftigt for den enkelte beboer at have en indboforsikring.

• Hvad med adgang til vaskeri? Når beboerne ikke kan færdes gennem gården til vaskeriet, da den er lukket  

 af med hegn, har man adgang til vaskeriet gennem cykelkælderen under Skovvangsvej 230. Dørbrikkerne  

 giver adgang og mellemdøren mellem cykelkælder og vaskeri bliver fjernet senest uge 23.

• Parkering af cykler og knallerter under byggefasen? Cykler fra etape 3/E3 skal flyttes op til cykelkælde  

 ren under Skovvangsvej 230. 

 Opfordring: Flyt kun de cykler, der bruges dagligt/ ofte, da der er begrænset plads. 

 Der er sat sedler op i alle opgange og i cykelkældrene om, hvordan dette kan gøres fornuftigt, hvis man hjæl 

 per hinanden. Og skulle man have efterladt en cykel i E3 og fortryde det, så finder vi ud af det også.
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Dør åbnes Adgang til vaskeri fra 
E1+E2+E3

Mulig cykel-parkering



Loftsrum blev flyttet 27. maj
Flyttefolkene flyttede 3 rum retur til loftet i etape 1/E1 og 4 loftsrum fra etape 3/E3 ned i kælderen. 2 loftsrum fra 

E3 er sendt til midlertidigt depot hos flyttefirmaet og kommer retur, når brandsikringen af hovedtrappen er fuldført. 

Mere information herom senere til de berørte.

Der er 2 loftsrum, som det ikke var nødvendige at flytte i kælderen alligevel og det giver mulighed for, at man senere 

kan genetablere den cykelparkering i etape 3/ E3 mellem Cort Adelers gade 21 og 23, som ellers er inddraget.

Køkkener over råderetten
Går man med ”Køkkendrømme”, så send en henvendelse til Søren i Driften: sel@aabnet.dk allerede nu. Nogle ting vil 

kunne flettes med det igangværende byggeri og andre ting skal laves adskilt fra byggeriet. Det kan Søren hjælpe med 

at afklare.

Mvh Susanne Winther, projektleder. Mobil: 61420339. Mail: swi@aabnet.dk
Se alle informationer på: 

https://www.aabnet.dk/afdelinger/afdeling-04-skovkanten/om-boligafdelingen/renovering-nye-badevarelser/

2. Når bagtrapperne fjernes, så forsvinder toilettet også. Der opstilles bade- og 

toiletvogne på gaden med nabo-deling. Men der tilbydes tørkloset til de beboere 

der ønsker det. Etape 1/ E1 er omfattet af valget. Senere i byggeprocessen gentages

procedure for de øvrige etaper.

3. Alle køkkener skal have nyt linoleum på gulvet og der er en valgmulighed. Der 

skal meldes tilbage med det, man vælger. Der opsættes prøver i vaskeret.

Denne information sendes ud til alle beboere, så der kan bestilles linoleum samlet. 

Det mystiske loftsrum i etape 2/ E2
Desværre var der ingen sørøverskat i det mystiske rum, som ingen ville vedkende sig. Det havde ellers været godt 

med en guldskat til finansiering af byggeriet eller bare til bortskaffelse af beboernes ting fra oprydning på loftet. :) 

Kommende informationer
1. Inden sommerferien omdeles en skrivelse om de trinettekøkke-

ner, der tilbydes, når der lukkes af til køkkenerne. Heri beskrives 

hele processen. I første omgang sendes ud til etape 1/E1.

Låsen holdt, da døren 
blev brudt op !

Skatten er en grøn 
børnestol fra Ikea


