
Byggestart og brandsikring af hovedtrappe E1 samt diverse arbejde i kælderen.
Der bliver i øjeblikket skåret ud til trappehuller i E1 og lavet forskelligt el-arbejde i kælderen.

Der er lavet gennemgang mellem E1 og cykelkælderen for at skaffe adgang til boligerne ad bagtrappen, mens hoved-

trappen lukkes ned for arbejder. 

Hvor henvender beboerne sig til byggeriets ansvarlige, hvis der opstår en situation, der 
kræver handling/svar?
Tag fat i:

1. Susanne Winther, projektleder på 61 41 03 39 eller swi@aabnet.dk

    Når det handler om beboerrelaterede spørgsmål.

2. Thomas Sørensen, byggeleder: 41 40 01 54 eller thomas.s@hoson.dk

     Når det handler om byggerelaterede spørgsmål.

Ingen adgang til loftet i E1
Pga. af fare, vil der være lukket for adgang til loftet i E1 i noget tid, mens der bygges vægge omkring trappehuller. 

Der bliver spærret af ved loftstrapperne og der bliver skiltet. 

Er der noget uopsætteligt, der SKAL hentes på loftet, så henvend dig til Thomas, byggeleder.

Samme fremgangsmåde vil gentage sig ved E2 og E3. 

Sortering af beboernes effekter på loftet
Desværre har beboerne sorteret alt for ringe under oprydning i egne loftsrum. Derfor bliver alt kørt til storskrald og 

sorteret der – hvilket er pænt dyrt. Dvs. at de smukke intentioner om at sende en stor del af de opryddede effekter til 

genbrug er fejlet totalt i både E1 og E2. 

Nyhedsbrev                       20. maj 2021

På tavlen i vaskeriet hænger hovedtidsplanen samt kontaktdata.

Synet af ”sorterede” ejendele på loftet i E2



Flytning af loftsrum 6. maj
Flytningen af loftsrum forløb nemt og enkelt. Et par beboere havde selv flyttet egne ting til det nye depotrum i kælde-

ren, hvilket gjorde flyttefolkenes opgave kortere end først antaget. 

Loftrum i E3 flyttes 27. maj – og rum retur fra kælder til E1
Sidste omgang flytning af loftsrum bliver E3, som flyttes 27. maj fra kl. 8.00

Samme dag flyttes 3 rum fra E1 retur til loftet, da deres rum her vil være genetablerede.

Cyklerne i E3 skal flyttes til E2
De cykler, beboerne bruger, skal flyttes inden uge 24 fra E3 op til cykelkælderen i E2 ved Skovvangsvej 230.

Der skal gøres plads og ryddes op i E2 i de cykler, der står i cykelkælderen. En del bærer præg af IKKE at blive brugt.

Der kommer information ud herom snart.

Opstartsmøde for E2 og E3 tirsdag den 25. maj kl. 15-16 
Med de nye coronaregler må 22 beboere møde op til opstartsmøde tirsdag 25. maj kl. 15-16 i Fælleslokalet. 

Ingen tilmelding - først til mølle.

Effekterne fra E1 på vej mod storskrald

Om genhusning

Ved ønske om genhusning, skal beboerne fremsende en frisk lægeerklæring med 
anbefaling fra egen læge ca. 3 måneder, inden byggeriet går i gang efter tidsplanen. 

Obs!
• Medbring folderen til lægen.
• Der er ingen adgang til boligen under genhusning.

Folderen findes også på afdeling 4’s hjemmeside på aabnet.dk. 
https://www.aabnet.dk/afdelinger/afdeling-04-skovkanten/om-boligafdelingen/
renovering-nye-badevarelser/

FORUDSÆTNINGER for genhusning af 
beboere i forbindelse af renovering

Kontakt for information:

Beboerkoordinator:    Kundemedarbejder genhusning:   
Susanne Winther                              Randa  Mansour
mobil: 61 42 03 39   Tlf: 89 31 31 36
swi@aabnet.dk   rma@aabnet.dk 
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Forårshilsner, Susanne Winther, projektleder. Mail: swi@aabnet.dk
Mobil: 61 42 03 39


